
  ANESP 

Nota Explicativa  

A Comissão da Estatuinte , instituída em Assembleia Geral de 11 de 1

novembro de 2016, apresenta neste documento esclarecimentos sobre 
a proposta de novo estatuto da ANESP, disponibilizada inicialmente aos 
associados em 2 de julho de 2017, no site da Associação. 

Aqui, explica-se as principais mudanças sugeridas, indicando, para cada uma das altera-
ções, a situação atual do estatuto, a situação proposta pela Estatuinte e justificativas para 
as mudanças. 

A referida Comissão foi formada com o intuito de modernizar as normas e processos que 
regem a ANESP e a ANESP Sindical. Além de buscar adequação à realidade atual, o tra-
balho focou também na simplificação textual, para facilitar o entendimento das normas. 

A Comissão, cujo prazo de duração finalizou em 2 de julho de 2017, conforme determina-
ção de Assembleia Geral, foi composta por Andrei Soares, ex-Diretor de Assuntos Profis-
sionais da ANESP, Eduardo Granha, ex-Diretor Suplente da ANESP, e Matheus Augusto, 
Diretor de Comunicação da ANESP. 

 Documento atualizado em 23 de agosto de 2017 considerando propostas de alterações à minuta inicial da 1

Comissão da Estatuinte, enviadas pelos associados entre os dias 2 e 16 de julho de 2017. As páginas se-
guintes passaram por alterações, considerando a nova redação do documento.
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Associados  

Justificativa 

A ANESP recebeu pedidos de associados e de cônjuges de ex-associados para viabilizar uma 
forma destes manterem vínculo associativo com a Associação, no caso de desfiliação de um 
EPPGG. Por isso, foi criada a categoria de sócio Contribuinte. Com ela, garantiria-se a continuida-
de do uso de convênios pelos dependentes dos ex-EPPGGs, como o plano de saúde. No atual 
formato, ao perder o vínculo associativo com a ANESP, dependentes de ex-associados que usam 
plano de saúde via Associação também perdem o benefício. A ampliação do quadro associativo 
também pode trazer aumento de arrecadação, sem gerar novos custos para a Associação. 

Situação Atual Situação Nova

Existem duas categorias: 

Sócio Efetivo - EPPGGs em ativida-
de, em licença ou aposentados; pa-
gam mensalidade ou semestralidade 
(se licenciados sem vencimentos ou 
aposentados); podem participar de 
Assembleias, com direito a voto; têm 
acesso irrestrito aos convênios e aos 
eventos da ANESP. 

Sócio Aspirante - integrantes do 
curso de formação para a carreira; 
não pagam mensalidade; participam 
de Assembleia e têm direito a voto se 
o tema em discussão for relacionado a 
eles; podem participar de eventos da 
ANESP se liberado pela entidade.

Quatro categorias: 

Sócio Efetivo - EPPGGs em atividade, em li-
cença ou aposentados; pagam mensalidade ou 
semestralidade (se licenciados sem vencimen-
tos ou aposentados); podem participar de As-
sembleias, com direito a voto; têm acesso irres-
trito aos convênios e aos eventos da ANESP. 

Sócio Aspirante - integrantes do curso de 
formação para a carreira; não pagam mensali-
dade; podem participar de Assembleias, sem 
direito a voto; têm acesso aos convênios da 
ANESP, mas só participam dos eventos organi-
zados pela Associação com aprovação da Dire-
toria. 

Sócio Contribuinte - ex-membros da carreira 
de EPPGG e pensionistas de EPPGGs faleci-
dos; eles podem participar de Assembleias, 
sem direito a voto; têm acesso aos convênios 
da ANESP, mas só participam dos eventos or-
ganizados pela Associação com aprovação da 
Diretoria. 

Sócio Honorário - título que pode ser outor-
gado a pessoa que tenha contribuído de ma-
neira relevante com a carreira, mediante convi-
te; podem participar de Assembleias Gerais 
com direito a voz.
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Assembleia Geral 

Justificativa 

Houve poucas alterações nas regras da Assembleia, por acreditar que elas funcionam para a As-
sociação. A mais significativa foi a previsão de realização de Assembleia Geral eletrônica - medida 
que busca dar segurança normativa à realização desse tipo de encontro e padronizar minimamen-
te as regras para que elas ocorram. 

No âmbito das Assembleias Gerais eletrônicas, foi estabelecido um prazo mínimo a ser respeitado 
para a votação online - sete dias corridos - e a necessidade de realização de pelo menos um de-
bate presencial prévio sobre o tema a ser deliberado. A medida busca garantir que as votações 
eletrônicas ocorram mediante discussão sobre o tema e que os associados tenham tempo razoá-
vel para votar. Algumas deliberações podem exigir decisão mais urgente, por isso foi aberta a pos-
sibilidade de o prazo ser reduzido. 

Outras alterações: (i) redução do número mínimo necessário para convocação de Assembleia pe-
los associados - de 20% para 15% -, por considerar ser um quórum ainda alto, porém viável, ao 
contrário da previsão atual; e (ii) definição de "dias corridos" nos prazos de convocações de As-
sembleia, que faltava no Estatuto atual.  

Situação Atual Situação Nova

Órgão máximo da ANESP, formado pela 
reunião dos associados. 

Prazos de convocações: três dias para Ex-
traordinárias, 10 dias para Ordinárias. 

Pode ser convocada pela Diretoria, pela 
Comissão Eleitoral (para eleição), pelo 
Conselho de Ética ou por um quinto (20%) 
dos associados. 

Sem previsão para Assembleia Geral Ele-
trônica, mas existe a figura do referendo 
eletrônico (votação online que serve para 
validar uma decisão de Assembleia ou 
para iniciar uma consulta).

Mantém-se como o órgão máximo, forma-
do pela reunião dos associados.  

Permanece com os mesmos prazos de 
convocações, adicionando-se que eles 
devem ser em dias corridos. 

Pode ser convocada pela Diretoria, pela 
Comissão Eleitoral (para eleição), pelo 
Conselho ou por 15% dos associados 
(houve redução do quórum mínimo para 
convocação pelos associados). 

Pode ser realizada eletronicamente, inclu-
sive para fins deliberativos, utilizando fer-
ramenta online com segurança da informa-
ção e adotando prazo mínimo de sete dias 
corridos para votar (o prazo pode ser dimi-
nuído, devendo, para isso, ser formalmente 
proposto pela Diretoria ao Conselho, que 
terá 24h para deliberar acerca da proposta 
de redução).
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Participação Eletrônica 

Justificativa 
A previsão normativa de reunião eletrônica para os órgãos da ANESP é uma forma de modernizar 
o funcionamento da entidade e de gerar previsibilidade estatutária a práticas já adotadas. 

Situação Atual Situação Nova

Com exceção do referendo eletrônico, não 
há previsão estatutária para a realização de 
debates eletrônicos e para a participação 
online de associados.

Todos os órgãos da ANESP - Assembleia 
Geral, Diretoria, Conselho e Observatório 
da Gestão Pública - poderão reunir-se ele-
tronicamente, com regras para votação. 

No caso das Assembleias Gerais, quando 
for decidido que ela passará por processo 
eletrônico de deliberação, será obrigatório 
a realização de pelo menos um debate 
presencial.
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Diretoria - Visão geral 

Justificativa 

A redução na quantidade de integrantes titulares que compõem a Diretoria busca ajudar na gover-
nança interna da Associação. O número foi definido pensando-se nas competências da Diretoria. 
Em contrapartida à diminuição, espera-se que a criação do cargo de Assessor Especial, da Co-
missão de Turmas e o direcionamento de competências de estudos e pesquisas para o Observa-
tório da Gestão Pública - OGP (mais sobre ele ao final do documento), deem fôlego operacional, 
uma vez que permitiriam mais pessoas apoiando as atividades da Associação. Outra novidade é a 
troca do nome do cargo dos titulares da Diretoria, que passarão a ser Vice-Presidentes. Conside-
ra-se pertinente, uma vez que em determinadas situações o título de Diretor é tido por algumas 
autoridades como de menor poder decisório na estrutura organizacional. A adoção de nomencla-
tura de cargo mais proeminente, então, serve para facilitar esses agendamentos. 

Situação Atual Situação Nova

Colegiado de nove diretores titulares, 
sendo um Diretor-Presidente e os de-
mais com cargos pré-definidos (Diretor 
de Assuntos Jurídicos, Diretor Adminis-
trativo-Financeiro etc). 

Até três Diretores suplentes, que assu-
mem na ausência dos Diretores titula-
res. 

Em caso de renúncia coletiva, o Conse-
lho Fiscal assume e deve convocar As-
sembleia em até 60 dias. 

Decisões de Diretoria em reunião ocor-
rem por maioria simples dos votos.

Colegiado de um Presidente e seis Vice-Pre-
sidentes (membros titulares da Diretoria). 

Deve ter entre dois e seis Diretores Suplentes, 
que assumem como titular no caso de ausên-
cia de algum dos Vice-Presidentes. 

Cada membro titular da Diretoria pode indicar 
até três Assessores Especiais - cargo não-
remunerado de apoio operacional à Diretoria. 
Somente associados efetivos podem ser indi-
cados como Assessores Especiais. 

Em caso de renúncia coletiva ou se a Diretoria 
se reduzir a menos de quatro membros titula-
res em atividade, o Conselho assume a admi-
nistração e deve convocar Assembleia em até 
15 dias. 

Pode se reunir tanto presencial quanto eletro-
nicamente. 

Em até 90 dias após a posse, deverá elaborar 
e divulgar aos associados um plano estratégi-
co para o mandato. 

Poderá ser criada também uma Comissão de 
Turmas, com representação de cada Turma 
de EPPGG.
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Diretoria - Competências 

Justificativa 

Flexível, o novo formato de distribuição de competências busca permitir a divisão de tarefas por 
conhecimentos e habilidades dos integrantes da Diretoria, levando em consideração questões 
como o contexto enfrentado em determinado momento, o ambiente de demandas e a disponibili-
dade. 

O novo formato viabilizaria, por exemplo, maior facilidade para o redirecionamento de competênci-
as de um para outro integrante da Diretoria, o que daria maior agilidade à atuação da ANESP. 

Situação Atual Situação Nova

Cada Diretor tem uma área de competên-
cia pré-definida - Diretoria de Assuntos Ju-
rídicos, Diretoria de Comunicação e Divul-
gação, Diretoria de Estudos e Pesquisas 
etc - e deve concentrar sua atuação nela.

A Diretoria tem um conjunto de competên-
cias pré-definido e deve distribuir entre 
seus Vice-Presidentes a responsabilidade 
por elas. Dessa forma, um membro da Di-
retoria que estiver com maior disponibili-
dade de tempo poderia se responsabilizar 
por cuidar de uma ou mais áreas, por 
exemplo. As competências podem inclusi-
ve ser transferidas para outros Diretores no 
decorrer da gestão. 

Apesar da flexibilidade, a Diretoria deverá 
sempre informar no site da ANESP qual 
integrante titular está responsável por cada 
competência, para facilitar aos associados 
o entendimento sobre quem está cuidando 
de que área. Essa indicação também terá 
que ser adotada no nome do cargo (Vice-
Presidente Jurídico, por exemplo).
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Conselho 

Justificativa 

A proposta de junção leva em consideração o fato de que os Conselhos Fiscal e de Ética têm pa-
pel fiscalizador, e de que eventuais problemas identificados na parte financeira podem derivar de 
atitudes que esbarram em questões éticas. Além disso, o formato de apenas um Conselho é ado-
tado por diferentes Sindicatos e Associações. 

Outra inovação é a adição de novas competências. O objetivo é aumentar a participação do Con-
selho - cuja seleção é randômica e não por eleição (mais sobre isso adiante) - em questões práti-
cas da Associação, aumentando seu papel moderador. 

Situação Atual Situação Nova

A ANESP tem um Conselho Fiscal, com atri-
buição de acompanhar os gastos da Associa-
ção, e um Conselho de Ética, que deve moni-
torar atitudes dos Diretores e dos associados, 
propondo penalidades, caso necessário. 

O Conselho Fiscal tem três membros titulares e 
dois suplentes, enquanto o de Ética, três titula-
res.

A entidade teria apenas um Conselho 
(Conselho da ANESP), formado por cinco 
membros titulares e até quatro suplentes. 

O referido Conselho agruparia as atribui-
ções dos Conselhos Fiscal e de Ética, e 
teria a adição de novas competências: 
manifestar-se sobre a redução do prazo de 
votações eletrônicas em Assembleias Ge-
rais; abrir o processo seletivo de candida-
turas ao Observatório da Gestão Pública, 
analisá-las e selecionar a vencedora (dan-
do ampla transparência a todas as candi-
datas ao final da seleção); e analisar as-
suntos de maneira propositiva, conforme 
solicitação da Diretoria.
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Gerência Geral 

Justificativa 

A menção à Gerência Geral no Estatuto tem o objetivo de fortalecer a continuidade dos trabalhos 
executados e a estrutura da ANESP. O texto traduz o que hoje já se aplica ao conjunto de funcio-
nários contratados pela Associação, sem gerar impactos financeiros. 

Situação Atual Situação Nova

A Associação possui hoje uma Gerência 
Geral, formada pelos funcionários contra-
tados pela Associação, que fornecem 
apoio técnico-executivo, mantendo a me-
mória institucional e garantindo a continui-
dade de projetos e atividades entre as vá-
rias gestões. Desde 2016 esses funcioná-
rios são geridos por uma Política de Re-
cursos Humanos aprovada a nível de Dire-
toria. Não há menção à Gerência Geral no 
atual Estatuto.

Não haveria mudanças sobre a atuação da 
Gerência Geral, mas ela passaria a ter 
menção no Estatuto, com definição de 
atribuições.
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Eleição e Seleção 
Situação Atual Situação Nova

A Comissão Eleitoral é formada em Assem-
bleia Geral. Caso ninguém se candidate, a 
formação da Comissão se posterga, até 
que se encontre associados dispostos. 

Todos os integrantes da Comissão Eleitoral 
são inelegíveis. 

Comissão Eleitoral define a data da eleição 
e o formato em que ela ocorrerá (online, 
presencial etc), respeitando alguns prazo: 
30 dias entre a formação da Comissão e a 
data de realização do pleito; e 15 dias entre 
as inscrições e o data da eleição. 

Não há previsão estatutária sobre como 
devem acontecer as reuniões da Comissão 
Eleitoral e como resolver, por exemplo, em-
pates em suas votações deliberatórias. 

Candidatura à Diretoria é por chapa. Aos 
Conselhos Fiscal e de Ética, por candidatu-
ra individual. Todos passam pelo processo 
de eleição.

Foi criada a previsão de que o processo de 
inscrição de chapas e as eleições da 
ANESP e ANESP Sindical devem ocorrer 
ao mesmo tempo.  

A Comissão Eleitoral será formada em As-
sembleia, até 1º de outubro do ano da elei-
ção, e deve ter de 3 a 5 membros. Se não 
atingir isso, integrantes do Conselho deve-
rão ocupar os postos vagos até o mínimo 
necessário. Os integrantes da Comissão 
Eleitoral são inelegíveis, inclusive os do 
Conselho que integrarem a equipe. 

A Comissão Eleitoral define o formato da 
eleição, datas e analisam candidaturas. 

A Comissão Eleitoral possui regras básicas 
para suas reuniões, inclusive para desem-
patar votações internas. 

A candidatura à Diretoria é por chapa, en-
quanto ao Conselho, individual. A Diretoria 
será definida por eleição, enquanto o Con-
selho, por sorteio entre os candidatos ins-
critos. Os 5 primeiros sorteados são titula-
res, enquanto os outros 4, suplentes. 

A eleição da Diretoria pode acontecer em 
um turno, se alguma chapa candidata tiver 
mais de 50% dos votos válidos, ou em dois 
turnos, se nenhuma chapa alcançar o per-
centual. 

O processo eleitoral deve ser finalizado até 
a última sexta-feira de novembro, sendo 
necessário respeitar um intervalo mínimo de 
uma semana entre o primeiro e o segundo 
turno, e de duas semanas entre o fim da 
inscrição de chapas e o primeiro turno. Isso 
garante maior tempo entre a formação da 
Comissão Eleitoral e o dia da votação. 

A posse dos eleitos para a Diretoria e dos 
selecionados para o Conselho seria na se-
gunda quarta-feira de dezembro.
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Justificativa 

A Comissão Eleitoral que organizou as eleições da ANESP de 2015 deixou, ao final do trabalho, 
um documento com propostas de ajustes no processo eleitoral. Foram elas: o aumento do prazo 
entre formação da Comissão e a data da eleição, para dar maior prazo de campanha para os 
concorrentes; a desvinculação entre eleição e posse da Diretoria, para facilitar o processo de tran-
sição; e a previsão de mecanismo para desempatar a tomada de decisão da própria Comissão. 
Elas foram acatadas pela Estatuinte. 

Foi decidido também sugerir mudança no método de escolha de Conselheiros, alterando-o para 
sorteio, ao invés de eleição. A Estatuinte acredita que a eleição funciona bem para a escolha da 
Diretoria, mas no caso dos Conselheiros, é importante garantir impessoalidade e evitar qualquer 
vínculo entre Conselho e Direção da ANESP. Por isso, o sorteio torna-se opção interessante. 

Em relação à possibilidade de realização da eleição da Diretoria em dois turnos, a proposta visa 
garantir que o processo de escolha represente a opção da maioria, especialmente tendo em vista 
o fato de que a redução do número de pessoas necessárias para formar chapas poderá fazer com 
que uma eleição tenha mais de duas concorrentes. Isso garantiria à chapa eleita maior legitimida-
de em sua gestão. 
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Pesquisa 

Justificativa 

A criação do OGP busca dar autonomia, inclusive de recursos financeiros, à geração de conheci-
mentos sobre a carreira de EPPGG e sobre suas áreas de atuação. Com isso, espera-se dar vida 
própria a essa atividade, incentivando a realização de estudos e empoderando associados que 
tenham perfil para a tarefa. 

Outra inovação é o processo de seleção do Pesquisador Chefe, que seria por avaliação meritocrá-
tica, pelo Conselho da ANESP, às propostas de trabalho dos candidatos. O método tem o objetivo 
de garantir que o OSP promova atividades adequadas às suas competências e que estejam em 
acordo com o que se defende na carreira de EPPGG.  

Situação Atual Situação Nova

Toda a parte de promoção de estudos e 
pesquisas da ANESP, incluindo a edição 
da revista Respvblica, fica sob a tutela da 
Diretoria de Estudos e Pesquisas. 

Há anos foi criada no Estatuto a figura do 
Centro de Estudos e Pesquisas da ANESP. 
Entretanto, não se avançou sobre sua atu-
ação.

Poderá ser criado o Observatório da Ges-
tão Pública (OGP), que teria como principal 
função a promoção de estudos e pesqui-
sas da ANESP, incluindo a edição da revis-
ta Respvblica.  

O OGP seria órgão autônomo, dirigido por 
um Pesquisador Chefe, membro da carrei-
ra de EPPGG e filiado à ANESP há pelo 
menos dois anos. A candidatura ao cargo 
de Pesquisador Chefe seria por meio de 
proposta de trabalho. A seleção da pro-
posta vencedora seria responsabilidade do 
Conselho da ANESP. 

Para a execução do plano de trabalho, o 
Pesquisador Chefe teria que nomear pelo 
menos dois Pesquisadores Seniores - 
EPPGGs associados à ANESP há pelo 
menos dois anos. Haveria ainda a possibi-
lidade de indicação de Pesquisadores 
Convidados para apoiar nas atividades 
executadas, sendo eles pessoas de fora 
da carreira. 

Parte dos recursos da ANESP poderiam 
ser direcionados ao OGP. O Observatório 
também poderia obter recursos próprios, 
por meio de convênios e instrumentos 
congêneres.
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Valores e Patrimônio 

Justificativa 
A movimentação de valores com necessidade de dupla aprovação é mecanismo de segurança 
que funciona bem para a Associação. Por isso, a maior parte das regras foi mantida. 

A previsão estatutária de possibilidade de aquisição de crédito pela ANESP foi inserida no Estatuto 
para viabilizar à entidade a obtenção de cartão de crédito junto a instituições financeiras - uma 
necessidade para a contratação de alguns serviços online, como o servidor de e-mails e a plata-
forma onde o site está hospedado. 

Também foi adicionada a possibilidade de concessão, se aprovado em Assembleia Geral, de in-
centivos para integrantes da Diretoria. Sem gerar obrigatoriedade, essa inclusão busca apenas 
abrir caminho para o fato caso, no futuro, julgue-se necessário concedê-los e haja margem orça-
mentária para tanto. 

O desconto na mensalidade de titulares da Diretoria, Diretores Suplentes, membros do Conselho e 
ao Pesquisador Chefe do OGP é mecanismo criado com o objetivo de incentivar a participação de 
associados nas atividades da ANESP, bem como de reconhecer o trabalho desenvolvidos nessas 
posições. O percentual de desconto deverá passar pelo crivo de Diretores e do Conselho. 

Situação Atual Situação Nova

A ANESP possui patrimônio composto pe-
los bens móveis e imóveis, direitos e have-
res em moeda ou títulos e saldos de depó-
sitos bancários. 

A movimentação de valores pela Associa-
ção é feita com a aprovação de dois Dire-
tores. 

As despesas podem ser aprovadas pelos 
Diretores que movimentam valores pela 
ANESP, pela Diretoria ou pela Assembleia 
Geral, sendo que para cada um há um li-
mite definido.

Às regras anteriores, que permanecem,  
foram acrescentadas as possibilidades de: 
(i). aquisição de crédito pela ANESP; (ii). 
aprovação pela Assembleia Geral de con-
cessão de incentivos para integrantes da 
Diretoria; (iii). desconto na mensalidade de 
titulares da Diretoria (de até 90%) e de Di-
retores Suplentes, membros do Conselho 
e ao Pesquisador Chefe do OGP (de até 
25%).
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Associação e Sindicato 

Justificativa 

A necessidade de harmonização dos textos já foi pontuada por diferentes associados em diversas 
Assembleias Gerais da ANESP. Essa harmonização passa necessariamente pela adequação entre 
os formatos das Diretorias. 

Em relação à eleição da ANESP e da ANESP Sindical, foi destacado pela assessoria jurídica que 
ainda seria preciso haver candidatura para ambas entidades. Contudo, há possibilidade de vincu-
lação dos processos, fazendo com que ocorram simultaneamente, com mecanismos para que os 
resultados seja idênticos na ANESP e na ANESP Sindical.

Situação Atual Situação Nova

Os estatutos têm diferenças textuais, sen-
do a de maior impacto a não existência de 
Diretores Suplentes na ANESP Sindical, ao 
contrário da Associação. 

As eleições das entidades ocorrem sepa-
radamente, podendo inclusive gerar resul-
tados distintos.

Os textos dos Estatutos foram harmoniza-
dos. As entidades voltam a ter o mesmo 
número de Diretores, com o mesmo for-
mato de distribuição de competências. 

As eleições da Diretoria e o sorteio de 
Conselheiros são simultâneos, em conjun-
to com os da ANESP, possibilitando resul-
tados seja idênticos para ambas entida-
des.
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