
 
 

EDITAL DE CANCELAMENTO DAS ELEIÇÕES REFERENTE AO 

CONSELHO DE ÉTICA DO SINDJUFE-BA 

 
A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na 

Bahia – SINDJUFE/BA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, analisando e 

considerando as regras normativas do ESTATUTO da citada entidade, descritas no Art. 

20º §1º, onde se lê: 

 

“Art. 20º - Compete ao Conselho de Ética: 

§ 1º - O Conselho de Ética será composto por três servidores eleitos quatro meses 

após a posse da Diretoria Geral.” 

 

Vem por meio deste informar que a Comissão Eleitoral em unanimidade observou e 

decidindo por acatar e respeitar mais uma vez as diretrizes do ESTATUTO do Sindjufe-

Ba, como em todo seu esforço e atribuições vem cumprindo neste processo eleitoral, 

modifica, em tempo, o REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES 2019, onde por erro 

material, incluiu no § 2º , as eleições para o CONSELHO DE ÉTICA de forma conjunta 

com a diretoria geral e demais conselhos, sendo que esta eleição só poderá ocorrer 

4(quatro) meses após a posse da nova diretoria geral, conforme supracitado. Vale 

ressaltar que nos demais parágrafos deste mesmo regulamento, a saber, os § 1º, 5º ao 

10º, 23º, 25º, 34º, 35º e 39º, não citam nada sobre o referido Conselho de Ética, 

justificando que de fato o erro ocorreu no § 2º de forma equívoca, gerando as demais 

controversas. Sendo assim no dia 25 de julho de 2019, quando ocorrerá as Eleições 

2019 do Sindjufe-Ba, para Diretoria Geral, Conselho de Representantes e Conselho 

Fiscal, havendo candidatos suficientes, conforme Edital de Reconvocação de Inscrição 

para Conselho Fiscal postada dia 11 de julho de 2019 no site da entidade, NÃO 

HAVERÁ ELEIÇÃO PARA O CONSELHO DE ÉTICA, porém os candidatos já 

inscritos neste conselho serão considerados na convocação de uma nova eleição para o 

conselho de ética em tempo oportuno.  ////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Salvador, 16 de julho de 2019 

  
 
 
Presidente da Comissão Eleitoral 


