
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PARANÁ 

REGIMENTO GERAL ELEITORAL DO SINDIJUS-PR – 2020 

Art.  1º.  O Processo Eleitoral  do SINDIJUS-PR rege-se pelo disposto no estatuto da entidade,  em
especial nos artigos 65 a 114, acrescidos das regras previstas neste regimento eleitoral aprovado
conforme artigo 74 do estatuto, especialmente aquelas excepcionalmente previstas para proteger a
saúde e vida de todos os envolvidos no processo eleitoral. 

§1º. Caso, no momento de inscrição das chapas, ainda não tenha cessado o isolamento social em
razão da pandemia do COVID-19,  as  inscrições  devem ser feitas eletronicamente pelo e-mail  ou
plataforma, que serão indicados pela Comissão Eleitoral. 

§2º. Os documentos deverão ser encaminhados em formato de PDF com assinatura física ou digital
(contanto que seja compatível com a plataforma contratada) realizada pelo filiado e digitalizada, de
forma que possa ser verificada sua autenticidade e pessoalidade. 

§3º.  O  Sindicato  manterá  espaço  específico  em seu  site  para  divulgar  todas  as  informações  do
processo eleitoral, de forma igualitária para todas as chapas. Informações poderão ser requeridas
pelo e-mail: conscienciaeluta@sindijuspr.org.br.

Parágrafo quarto: Os pretensos candidatos poderão obter certidão de condição para ser votado pelo
site do sindicato no espaço indicado pela Comissão Eleitoral.

Art. 2º. Caso algum membro da Comissão Eleitoral não assuma suas atribuições, as abandone pelo
prazo de cinco dias úteis, ausente-se do ato essencial ou renuncie, os demais membros da Comissão
Eleitoral poderão destituí-lo e nomear pessoa de notória idoneidade para substituí-lo. 

§ 1º. As reuniões da comissão eleitoral deverão ter um quórum mínimo de maioria simples. 

§2º.  Os  membros  indicados pelas  chapas  só poderão  ser  substituídos uma única  vez  durante  o
processo eleitoral. 

§3º. As deliberações da Comissão Eleitoral só poderão ser questionadas pelos representantes das
chapas. 

Art. 3º. A primeira reunião da comissão eleitoral com os representantes das chapas ocorrerá após o
término de inscrição. 

§ 1º. Cabe à comissão eleitoral homologar as chapas inscritas e liberá-las para a propaganda eleitoral
depois de julgadas eventuais impugnações. 

§ 2º. No caso de impugnação de alguma das chapas inscritas esta terá o prazo de 5 úteis dias para
protocolar sua defesa na secretaria do sindicato. 



Art.  4º.  O  voto  por  correspondência  será  encaminhado  para  os  aposentados,  pensionistas  e
servidores lotados em comarcas com menos de 5 servidores do Poder Judiciário do Paraná, que têm
a opção de usá-lo ou votar em qualquer uma das urnas na forma de voto em separado para posterior
conferência. 

§ único. As correspondências com cédulas e envelopes para os sindicalizados que votarão por este
meio serão encaminhadas com Aviso de Recebimento, em até vinte (20) dias antes da data do pleito. 

Art. 5º. O retorno dos envelopes com o voto será com Aviso de Recebimento, já encaminhada para o
sindicalizado com selo, para o retorno à Caixa Postal, que estará sob a guarda da comissão eleitoral.

Art. 6º. As Correspondências que chegarem à Caixa Postal dos correios, após o término do horário de
expediente da empresa contratada do dia das eleições serão desconsideradas do processo eleitoral e
não computadas como votos válidos. 

Art.  7º.  Com  exceção  de  Curitiba,  o  material  para  coleta  de  votos  será  encaminhado
preferencialmente ao representante de base da comarca, no caso de impedimento ao assistente da
direção do fórum, Escrivão ou Chefe da Secretaria com Aviso de Recebimento. 

§ 1º. No caso de não haver um servidor que possa realizar a eleição na comarca a comissão eleitoral
poderá indicar uma pessoa de fora da categoria como mesário para ficar responsável pela urna e por
todo o processo eleitoral.

§ 2º. Urnas físicas e itinerantes serão disponibilizadas na Capital e Região Metropolitana a critério da
comissão eleitoral, bem como nas comarcas que possuem mais de uma unidade judiciária.

Art. 8º. A coleta de votos/votação se dará das 12horas às 19 horas. 

Art. 9°. Quando encerrada a apuração dos votos nas comarcas, as atas com o resultado da votação
deverão ser encaminhadas à Comissão Eleitoral, por WhatsApp oficial disponibilizado pela comissão
eleitoral, ou internet, até as 22 horas do dia da votação (25 de novembro de 2020). 

§  1º.  O Coordenador da  mesa coletora  será  o  responsável  pela  lavratura  e  envio das  atas  com
resultado da  votação  e  as  listas  de  presença  devidamente  assinadas  pelos  votantes  à  comissão
eleitoral.

§ 2º. Cabe ao coordenador da mesa coletora, no primeiro horário do dia seguinte ao das eleições,
encaminhar as urnas lacradas com votos válidos,  bem como os materiais  eleitorais,  inclusive,  as
cédulas não utilizadas e devidamente anuladas pelo coordenador da mesa coletora,  para a sede
urbana do Sindicato em Curitiba. 

§ 3º Caso a eleição seja eletrônica, a apuração será na forma adequada estabelecida pela plataforma
contratada para o processo eleitoral. 

§ 4º A Comissão Eleitoral terá o prazo de 15 dias úteis para divulgação completa do resultado das
eleições.

Art. 10. No dia da primeira reunião da Comissão Eleitoral, após a inscrição das chapas, será fornecida
uma listagem provisória dos sindicalizados para análise das chapas e as eventuais correções serão
realizadas, sendo que a listagem completa definitiva será entregue aos representantes das chapas no
prazo do artigo 81 do Estatuto. 

Art. 11. A Comissão Eleitoral fornecerá um conjunto de etiquetas impressas com o endereço dos
sindicalizados para cada uma das chapas, sendo de integral responsabilidade política e econômica
das chapas o envio de materiais de propaganda aos sindicalizados. 



Art. 12. O sindicato não arcará com despesas das campanhas das chapas e se limitará a publicar em
seus  veículos  de  comunicação  a  composição  das  chapas  e  as  propostas  de  trabalho,  conforme
orientação do setor de jornalismo do sindicato. 

§ único. Não serão aceitos no processo eleitoral, materiais com qualquer ofensa pessoal de qualquer
caráter,  às chapas ou aos candidatos,  sendo o material  com o fim exclusivo de apresentação de
propostas das chapas,  sob pena de impugnação pela Comissão Eleitoral do envio e veiculado do
referido material.  

Art. 13. Votos em separado serão computados para o quórum, sendo que em caso de duplicidade de
votos os mesmos serão contados uma única vez. 

Art. 14. Cada chapa poderá manter no local da eleição um fiscal munido de credencial firmada pelo
cabeça da chapa, conforme solicitação feita a Comissão Eleitoral. 

 Parágrafo 1º . O Fiscal da chapa se manifestará pelo representante da chapa na Comissão Eleitoral 

Parágrafo 2º. O fiscal não poderá em hipótese alguma manusear materiais da eleição, como cédula
de votação urna de votos e lista de votantes, tendo apenas o papel de fiscalizar os trabalhos da mesa
coletora e solicita o registro em ata de possíveis ocorrências. 

Parágrafo 3º. É vedada a boca de urna no local de votação.

Art. 15. Preclui o direito das chapas de indicarem fiscais para a eleição até o prazo de 10 (dez) dias
antes do pleito. 

Art.  16. Preclui  o direito das chapas que não indicarem o integrante para representá-las junto a
comissão eleitoral no ato do registro da chapa. 

Parágrafo  único:  Nas  reuniões  da  Comissão  Eleitoral  e  Apuradora,  as  chapas  farão  suas
manifestações  por  seus  representantes  nas  comissões  de  forma  a  evitar  tumultos  e  quebra  de
igualdade na representação.   

Art. 17. Cabe a comissão eleitoral impedir que o indicado para as mesas coletoras e que se enquadrar
nas hipóteses do artigo 86 participe do processo eleitoral.

Art. 18. Para facilitar o registro de ata da apuração e posse é obrigatório as chapas, além dos dados já
previstos, incluírem na ficha de qualificação o número do PIS/PASEP para dar cumprimento à Portaria
501/2019 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Art. 19. A composição das mesas escrutinadoras e o processo de apuração dos votos serão decididos
pela Comissão Eleitoral ao longo de seus trabalhos até o início de apuração centralizada em Curitiba,
em local a ser definido pela Comissão Eleitoral. 

Art.  20. Na primeira reunião da Comissão Eleitoral  com a presença dos representantes indicados
pelas chapas será entregue uma cópia do capítulo do Estatuto que trata do processo eleitoral e cópia
deste Regimento. 

Art. 21. Os prazos previstos neste Regimento e Estatuto serão computados excluindo-se o dia do
começo e incluindo-se o do vencimento. 

§ 1º. Os prazos começarão a correr no primeiro dia útil após o termo do início de contagem fixado
pelo artigo 124 do Estatuto. 

§ 2º. Na hipótese de cair em sábado, domingo ou feriado, o vencimento dos prazos será prorrogado
para o primeiro dia útil. 



Art. 22. Mesários e fiscais que, por suas condutas, estiverem tumultuando ou criando dificuldades ao
bom andamento dos trabalhos eleitorais, deverão ser substituídos ou afastados, respectivamente,
pela Comissão Eleitoral. 

Art.  23.  Na  impossibilidade  de  eleições  presenciais  por  motivo  de  força  maior,  considerando,
inclusive, a pandemia do corona vírus, o pleito poderá ser realizado por meio virtual, com avaliação e
deliberação da comissão eleitoral.

§1º. Caberá à comissão eleitoral adotar todas as medidas necessárias à realização do pleito eleitoral
de forma eletrônica e, se necessário, submeter ao referendo de Assembleia Geral da categoria.

§2º.  Os  procedimentos  necessários  a  garantir  o  processo  democrático  previsto  no  estatuto  da
entidade  serão  garantidos  por  via  eletrônica,  inclusive  na  forma  de  inscrição  das  chapas,
disponibilização das listagens de sindicalizados aptos a votar, impugnações, recursos, deliberações e
outras informações jurídicas e técnicas de informática.

Artigo 24. Na hipótese de agravamento da crise da pandemia, o que não se espera e não se quer, que
impossibilite a realização das eleições, mesmo de forma virtual, será convocada assembleia geral
para deliberar a respeito das medidas a serem adotadas. 

Art. 25. Esse regimento entra em vigor a partir de sua aprovação, e os casos omissos serão resolvidos
pela maioria simples dos membros da Comissão Eleitoral.


