
COMISSÃO ELEITORAL 

 
Eleição da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no            
Estado do Rio Grande do Norte – SINTRAJURN – Triênio 2019-2022. 

 
ATA DE REUNIÃO DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019. 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 19h e cinquenta                
minutos, reuniu-se a comissão eleitoral da eleição da Diretoria do Sindicato dos            
Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado do Rio Grande do Norte –             
SINTRAJURN – Triênio 2019-2022, sob a presidência da sindicalizada FERNANDA DE           
CARVALHO SOARES, para deliberar sobre requerimento da Chapa 2, apresentado          
nesta data e recebido pela Comissão Eleitoral às 18h, no qual se requer: a) “seja               
suspensa a entrega dos convites da festa dos servidores, promovida pelo Sintrajurn, no             
dia 17/10/2019”; b) alternativamente, requer que “o contato dos sindicalizados, no           
momento do recebimento do convite, seja restrito às funcionárias do sindicato, em            
ambiente específico, sem equipamento de votação, e sem a presença de qualquer            
outra pessoa”; c) “que nenhuma pessoa que não tenha vínculos com o sindicato             
(exceto filiados, funcionários ou pessoas autorizadas pela comissão) permaneça na          
sede do sindicato durante o período da votação”. Posto o requerimento em votação             
pelos membros titulares da comissão, restou decidido, à unanimidade, que:          
CONSIDERANDO que o funcionamento do Sindicato não pode ser prejudicado ou           
alterado em razão da realização das eleições, uma vez que não há qualquer             
determinação regulamentar nesse sentido; CONSIDERANDO que não se pode         
presumir má-fé dos candidatos, tampouco que irão descumprir as normas do certame            
eleitoral quanto à vedação de propaganda eleitoral, bem como de captação irregular de             
votos; CONSIDERANDO que a festa do dia do servidor público promovida pelo            
Sintrajurn é um evento que vem se repetindo nos últimos anos e que a data da sua                 
realização foi aprazada antes da definição do calendário eleitoral; CONSIDERANDO          
que, no dia da votação, a sede do sindicato estará aberta e acessível aos candidatos e                
aos sindicalizados, os quais poderão promover a devida fiscalização do cumprimento           



das normas do certame eleitoral; RESOLVE indeferir integralmente todos os          
pedidos do requerimento. E nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. 
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