
 REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES VIRTUAIS DO SITRAEMG 2020

CAPÍTULO I – DO PROCESSO ELEITORAL

Art.  1º  –  O  processo  eleitoral  é  organizado  por  uma  comissão  eleitoral,  composta  de  três
sindicalizados, eleitos pela Assembleia Geral ocorrida em 24/10/2020, e um representante de cada
uma das chapas regularmente inscritas.
 
Art. 2º – O Processo Eleitoral se inicia com a constituição da Comissão Eleitoral e se encerra com a
divulgação final  dos resultados, depois de julgados impugnações e recursos contra qualquer ato
referente à eleição. 
 

Art. 3º – Farão parte do processo Eleitoral os seguintes documentos:

I – o edital de convocação da eleição e suas eventuais alterações;
II – a lista ou arquivo digital dos aptos a votar e o dos impedidos de votar;
III  –  o  requerimento  de  registro  das  chapas  e  das  candidaturas  individuais  e  respectivas
documentações;
IV – o exemplar de publicação do edital;
V – as resoluções que aprovem ou neguem os registros de chapas e candidaturas individuais;  
VI – a lista ou arquivo digital dos filiados que votaram na eleição;
VII  –  os  recursos  apresentados,  devidamente  instruídos,  acompanhados  de  sua  análise  e
julgamento;  
VIII – as atas dos trabalhos eleitorais e dos resultados da eleição;
IX  –  demais  documentos  relevantes  relativos  ao  processo  eleitoral,  a  ele  juntados
discricionariamente por qualquer membro da Comissão Eleitoral.  
Parágrafo único – Toda a documentação deverá ficar arquivada no Sindicato por, pelo menos, 5
(cinco) anos após a divulgação dos resultados da eleição.
 
CAPÍTULO II – DA CAMPANHA ELEITORAL
 
Art. 4º – O sindicato deverá manter, em seu sítio da rede mundial de computadores, até o fim do
processo eleitoral, a relação da (s) chapa (s) e da (s) candidatura (s) concorrente (s) ao Conselho
Fiscal, com os nomes, lotação funcional, fotos e logotipos. 
 
§1º Será permitido às chapas e aos candidatos individuais o envio de material de propaganda, por
meio  telemático,  desde  que  o  referido  material  seja  entregue  já  confeccionado  e  em  formato
compatível  com instruções  repassadas  pelo  sindicato  aos  candidatos,  em conformidade  com as
decisões da Comissão Eleitoral. 
  
§2º  Será  assegurada  às  chapas  e  candidatos  ao  Conselho  concorrentes  igualdade  de  uso  de
propaganda eleitoral no veículo de divulgação do Sindicato. 
  
§3º Os candidatos são responsáveis pelas matérias que veicularem e arcarão com eventuais perdas e
danos que causarem ao Sitraemg e/ou a terceiros. 
  
§4º  As  chapas  e  os  candidatos que divulgarem matéria  ofensiva  à  moral,  aos  bons  costumes,  à
ordem  pública  ou  à  imagem  de  qualquer  pessoa,  física  ou  jurídica,  inclusive  à  própria
instituição Sitraemg, bem como notícias falsas ou sem comprovação para prejudicar o concorrente,



perderão  o  direito a  duas  postagens  em  lista  de  transmissão  de whatsapp ou  envio  de  e-mail
pelo Sitraemg, conforme o meio em que a propaganda ofensiva tenha sido divulgada, penalidade
esta que será aplicada pela Comissão Eleitoral. 

§5º Mediante  requerimento,  a Comissão  Eleitoral  concederá direito  de  resposta  ao ofendido nos
termos do §4º. 

§6º O conteúdo da última peça de propaganda das chapas e dos candidatos ao Conselho Fiscal
encaminhada ao Sitraemg para divulgação será analisada previamente pela Comissão Eleitoral. 

§7º O material de divulgação que necessitar seguir por correio deverá ser encaminhado ao sindicato
com a antecedência mínima necessária para impressão, preparo e selagem, de forma que o material
seja postado no correio com pelo menos 4 (quatro) dias úteis antes do início da votação. 
 
CAPÍTULO III – DA VOTAÇÃO DIGITAL
 
Art.  5º –  A recepção dos votos  se dará por  vias  telemáticas  e  será  executada  pela  empresa  de
tecnologia de informática RelataSoft, contratada pelo sindicato, devendo  a Comissão Eleitoral se
utilizar  dos  meios  necessários  para  que  todos  os  filiados  adimplentes,  inclusive  quanto  ao
cumprimento de suas obrigações cadastrais, tenham acesso ao sistema de votação e seja garantida a
lisura do processo. 
 
Art. 6º – O sindicato remeterá aos sindicalizados com direito de voto, a partir das 10h  do dia do
início  da  votação  telemática,  instruções  para  votação,  inclusive  senha  e  demais  elementos  de
validação da identidade dos votantes e de autenticação de sua telepresença, ao endereço constante
no cadastro, via e-mail, SMS e WhatsApp. 

Parágrafo único - No caso de não recebimento da senha prevista no caput, o sindicalizado poderá
requerê-la  diretamente  ao  sindicato pelo  e-mail votacao@sitraemg.org.br ou  telefones  0800-283-
4302 ou 31-4501-1500. 
  
Art. 7º – No dia 3 de dezembro de 2020, a Comissão Eleitoral procederá à abertura do processo
telemático de votação. 
 
§1º As chapas inscritas poderão indicar, cada uma, 01 (um) fiscal, que seja eleitor, para acompanhar
a eleição desde o início até o final, com a proclamação do resultado. 
 
§2º  A votação  telemática  será  iniciada  às  10  h  da  manhã  do  dia  3  de  dezembro  de  2020  e
transcorrerá ininterruptamente até as 12h59min59seg do dia 8 de dezembro de 2020. 
 
§3º Antes de iniciados os trabalhos,  no primeiro dia,  a RelataSoft  certificará a regularidade do
sistema e a  inexistência de registros  de votos na presença dos representantes de cada uma das
chapas inscritas. Caso seja encontrada qualquer irregularidade, ou indício de invasão, a RelataSoft
deverá divulgar, assim que tecnicamente possível, o novo horário de início da recepção de votos. 
 



§4º A qualquer momento, a pedido da Comissão Eleitoral, a empresa contratada divulgará o número
parcial  de  votantes,  sendo  vedada  a  divulgação  de  resultados  parciais  de  votos  em  chapas  e
conselheiros. 
 
Art. 8º – O voto poderá ser exercido por todos os filiados aptos a votar.  

§ 1º os  aptos  a  votar  mencionados  acima  serão  descritos  em lista  enviada  à  empresa até o  dia
30/11/2020, com as seguintes informações: CPF, Nome, E-mail, Celular, Órgão e Cidade. 
  
Art.  9º –  O  voto  será  lançado  pelo  eleitor  utilizando-se  de  login  e  identificação  pessoal,
intransferíveis e restritos a seu uso, com devidas instruções a serem informadas oportunamente. 

§1º O acesso individual será realizado por um único período de 10 (dez) minutos para cada votação,
cujas informações não são acessíveis nem mesmo ao pessoal da empresa RelataSoft. 

§2º Os votos são digitalmente desordenados aleatoriamente de tal  forma que,  ao totalizar,  nem
mesmo o pessoal da RelataSoft pode determinar em quem votou cada eleitor. 
  
Art.  10 –  O  eleitor,  para  iniciar  a  votação,  deverá  acessar  o  link  enviado
pelo Sitraemg, preenchendo seu login e dados pessoais para acessar o sistema eleitoral. 
  
Art. 11 – O eleitor poderá votar em uma das chapas, em branco ou nulo. Para o Conselho Fiscal, o
filiado poderá votar em até 5 candidatos, branco ou nulo.

 CAPÍTULO IV – DA APURAÇÃO DOS VOTOS 
 
Art. 12 – Encerrada a votação telemática no horário determinado, a apuração será pública, feita com
emprego de sistema eleitoral digital, com login e senha reservados à RelataSoft, que deverá, então,
fornecer o relatório completo da apuração. 
  
Parágrafo único - O relatório mencionado no caput deverá conter, obrigatoriamente, o horário de
abertura da votação e de seu encerramento, bem como a relação de votantes e não votantes, além da
quantidade de votos válidos para cada uma das candidaturas, votos em branco e nulos. 
 
Art. 13 – Ao final, emitido o relatório de apuração e contabilizados os votos, a Comissão Eleitoral
proclamará o resultado, indicando a chapa mais votada e os/as cinco conselheiros/as mais votados
(as), e consignará em ata as ocorrências havidas. 
 
Art. 14 – A RelataSoft deverá promover teste de apresentação do sistema de votação à Comissão
Eleitoral e representantes das chapas visando à segurança do pleito. 
 
Parágrafo Único. A RelataSoft,  em conformidade com o instrumento contratual  firmado, deverá
garantir hospedagem segura e criptografada para todo o sistema, utilizando para tanto certificado de
segurança SSL e chaves criptográficas. 
 



Art. 15 –  A Comissão  Eleitoral  constituirá  pelo  menos  uma  mesa  coletora  de  votos  virtuais
no Sitraemg, oculta por cabine indevassável, que será coordenada por dois mesários, funcionários
do sindicato, para atender a eleitores que desejem votar em sua sede. 
 
§ 1º  As mesas coletoras instaladas  no sindicato estarão disponíveis aos eleitores no horário de
funcionamento externo do sindicato,  sendo que os  trabalhos poderão ser acompanhados por um
fiscal designado por cada chapa, observando-se o parágrafo único do art. 12. 

§2º  Deverão  ser  adotados  todos  os  protocolos, e medidas  de  segurança e  distanciamento  social
recomendados pelas autoridades públicas de saúde, tendo em vista a pandemia da Covid-19. 
 
Art. 16 - Nos dias de votação, os trabalhos eleitorais da(s) mesa(s) coletora(s) disponibilizada(s) na
sede do sindicato, coincidirão com o horário de funcionamento do sindicato, com a observância dos
horários definidos em edital. No fim de semana a mesa ficará disponível entre 12 h e 18 h. 
 
Art. 17 – Somente poderão permanecer no recinto da(s) mesa(s) coletora(s) os seus membros, os
fiscais designados e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor.  

Parágrafo único. Nenhuma pessoa estranha à direção da(s) mesa(s) coletora(s) poderá intervir no
seu funcionamento durante os trabalhos de votação. 
 
Art. 18 – O sistema adotado deverá assegurar o sigilo do voto e a sua inviolabilidade. 
 
Art. 19 – Havendo empate no resultado das eleições em relação aos candidatos ao Conselho Fiscal,
observar-se-á o maior  tempo de filiação;  persistindo o empate,  será vencedor o candidato mais
idoso. 
 
§ 1° Ocorrendo empate entre as chapas concorrentes, terá precedência na classificação aquela cujo
somatório do tempo de filiação ao sindicato de seus integrantes for maior e, persistindo o empate,
aquela cujo somatório das idades de seus componentes for maior. Se ainda persistir o empate, terá
precedência na classificação aquela que tiver o filiado mais idoso.

CAPÍTULO V – DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS

Art. 20 – A Comissão Eleitoral deverá comunicar, por escrito, aos Tribunais respectivos, dentro de
vinte e quatro horas, o nome dos candidatos eleitos à Coordenação Geral. 
 
Art. 21 – A Comissão Eleitoral publicará: 

1. o resultado da eleição, logo após o encerramento da apuração;  
2. o resultado consolidado da eleição, em até 24 horas após julgamento de todas as impugnações, 

se houver; 
3. o resultado final da eleição, em até 24 horas após julgamento de todos os  recursos, se houver. 

 
§1º – Transcorrido  o  prazo  para  impugnação,  na  sua  ausência,  o  resultado  eleitoral  publicado
conforme a alínea “a”, tornar-se-á o resultado final; 



 
§2º -  Transcorrido o prazo  para  apresentação  de recurso,  na  sua  ausência,  o  resultado  eleitoral
publicado conforme a alínea “b”, tornar-se-á o resultado final; 
 
Art. 22 – Qualquer eleitor poderá recorrer, perante a Comissão Eleitoral, do resultado do pleito, até
vinte e quatro horas após o término da apuração. 

§  1º  –  o  recurso  e  os  documentos  que  o  instruírem  serão  encaminhados  ao  e-
mail comissaoeleitoral2020@sitraemg.org.br. 

§ 2º – Após a interposição, no prazo de vinte e quatro horas, será encaminhada cópia do recurso ao
recorrido, que terá prazo de quarenta e oito horas para oferecer contrarrazões. 

§ 3º Findo o prazo do parágrafo anterior, a Comissão Eleitoral decidirá em prazo não superior a dois
dias. 

§ 4º – O recurso não terá efeito suspensivo, salvo se for provido e comunicado formalmente ao
Sindicato antes da posse. 
 
Art. 23 – Os prazos de que tratam este capítulo serão computados excluído o dia do começo e
incluído  o  do  vencimento,  nos  moldes  do  art.  224  do  Código  de  Processo  Civil,  sendo
automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil se o início ou vencimento cair em sábado,
domingo ou feriado. 
 
Art. 24 – Anulada a votação, outra será realizada dentro de vinte cinco dias a contar da publicação
da  decisão  da  Comissão  Eleitoral ou da intimação do  sindicato da ordem  judicial que  houver
determinado a anulação.  

§1º  Ocorrendo o  previsto  no caput a  Diretoria  Executiva  permanecerá em caráter  provisório em
exercício até a posse dos eleitos.  

§2º – Aplica-se o disposto no §1º no caso de anulação total da eleição. 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 25 – Os horários definidos neste regulamento têm como referência o horário de Brasília-DF. 
  
Art.  26 -  Demais  questões  não  previstas  neste  regulamento  serão  objeto  de  decisão  mediante
resoluções da Comissão Eleitoral. 


