
ANEXO I - AO REGIMENTO DAS ELEIÇÕES 2013/2016 DO SINTRAJURN 
CALENDÁRIO ELEITORAL, Art. 40 a 50 do ESTATUTO SOCIAL DO 

SINTRAJURN 
 

Data                                        Evento 

06/07 Aprovação do Regimento Eleitoral, Art. 45, “e”.  

27/07 Divulgação da lista dos sindicalizados aptos para se cadastrar a votar. 

27/07 Publicação do edital para eleição da comissão eleitoral, Art. 43 e Art. 48. 

27/07 Publicação do edital para a eleição, Art. 43 e Art. 48. 

03/08 Aprovação da Comissão Eleitoral, em Assembleia Geral para a eleição, Art. 49. 

04/08 Início do período de registro das chapas. Durante 15 dias, a contar dos cinco dias 
úteis após a publicação do edital. 

18/08 Último dia para o pedido de registro das chapas. Término: 18h00 (horário oficial 
de Brasília), Art. 46. 

24/08 Publicação dos nomes das chapas que tiveram seus registros deferidos ou 
indeferidos no site ou mural do sindicato. 

Prazo inicial para recursos de chapas com inscrição indeferida. 

31/08 Prazo final para interposição de recursos ao indeferimento de inscrição de chapas. 

01/09 Disponibilização dos endereços eletrônicos dos sindicalizados para mala direta. 

03/09 Prazo final para o julgamento de eventuais recursos ao indeferimento de 
inscrições 

06/09 Divulgação oficial das Eleições Virtuais e das instruções aos eleitores. 

Início da distribuição dos comunicados (com endereço eletrônico único) pela 
comissão eleitoral 

07/09 Início da propaganda eleitoral das chapas às 08h00 (horário oficial de Brasília). 

29/09 
Domingo 

Último dia da propaganda eleitoral das chapas. Término: 22h00 (horário oficial 
de Brasília) 

 Término oficial, às 22h00, do prazo para os eleitores promoverem o 
cadastramento de sua senha para ser considerado apto a votar. 

Se houver debate, esta é a última data possível para sua realização. 

30/09 
2ªfeira 

O Filiado que irá votar fora da Sede do Sindicato terá até às 8h do dia 30/09, 
para cadastrar sua senha de acesso (horário oficial de Brasília). 

01/10 
3ªfeira 

Publicação da lista definitiva dos eleitores aptos (com senha cadastrada) para 
votar à distância (nome e órgão) no site e mural do sindicato. 

02/10 

4ª feira 

Dia das Eleições. 
Início: 08h00. Término: 18h00 (horário oficial de Brasília) 

Após às 18 h, a Comissão Eleitoral consolidará os votos apurados e divulgará o 
resultado provisório da eleição e a ata dos trabalhos até as 22 h. 

A contar das 22 h, início do prazo de 48 horas para recebimento de recursos e 

contra-razões: 24 h para recursos e 24 h para contra-razões 

04/10 Às 22 h término do prazo recebimento dos recursos/contra-razões 

07/10 Final do prazo de 03 (três) dias para o julgamento das impugnações das eleições 

08/10 Homologação final do resultado das eleições pela Comissão Eleitoral 

09/10 Assinatura do termo de Posse da chapa vencedora. (Término do mandato da atual 
diretoria). 

 
(*) Em caso de empate haverá convocação de novas eleições a se realizarem no máximo 
em dois dias após a votação anterior, e da qual participarão exclusivamente as chapas 
empatadas. Em tal hipótese, o Calendário será reajustado a contar do dia 02/outubro, 
data da 2ª votação. 
 

 


