
13 de abril de 2009

Nos próximos dias 14 e 15 de abril o Sindjus realiza eleições para a escolha da nova
Diretoria Colegiada e do Conselho Fiscal, para o triênio 2009/2012. Nós, eleitos

para a comissão eleitoral aprovada durante assembléia geral extraordinária no
último dia 18 de fevereiro, informamos a todos, por meio deste bole-
tim, como se dará o processo eleitoral, que tem chapa única.

Nossa intenção é deixar todos os filiados cientes das normas bá-
sicas deste processo eleitoral, com informações importantes como

quem está apto a votar, a duração de mandatos, o perfil dos integrantes da chapa, a identifi-
cação dos eleitores perante a mesa coletora, a localização das urnas e os principais critérios
que serão utilizados para realizarmos um processo democrático, idôneo e seguro. Para que
tudo se realize da forma mais isenta possível, a comissão procurou realizar um trabalho res-
peitando todos os critérios estabelecidos pelo regulamento e cumprindo rigorosamente os
prazos para inscrição e registro de chapas. Motivo pelo qual, em nenhum momento foram
feitas concessões além do permitido na lei, dentro das regras da instituição Sindjus.

No entanto, o que garantirá, por si só, a legitimidade do mandato dos colegas a serem
escolhidos para representar os trabalhadores do Judiciário e do Ministério Público da União
perante a sociedade e os poderes públicos ao longo deste período será a sua participação. Por
isso, lembramos a todos que a participação da categoria no processo eleitoral, por meio do
voto de cada um dos associados, é de fundamental importância, para dar continuidade a esse
trabalho que vem sendo realizado no sentido de fortalecer a capacidade de mobilização da
categoria. Atenção: Por mais que exista somente uma chapa, para que as eleições sejam
válidas, é necessário que haja quorum de 50% dos associados mais um – todos aptos a votar.

A nova diretoria será responsável por dar prosseguimento à luta pelo plano de carreira e
demais lutas da categoria. Por tudo isso, o Sindjus é um sindicato que já possui tradição de
acumular conquistas e avanços, pelo empenho com o qual participou de todas as mobiliza-
ções já observadas e pelas vitórias alcançadas para os servidores. O seu voto, ajudará a
ampliar ainda mais a atuação do sindicato, enquanto entidade de classe.

Então, com a responsabilidade que lhe compete, vamos às urnas dar continuidade ao
processo de crescimento e de luta em defesa dos servidores do Judiciário e do MPU!

COMISSÃO ELEITORAL DO SINDJUS

Vamos às urnas!

INFORMATIVO ESPECIAL

DA COMISSÃO ELEITORAL

Eleições para Diretoria Colegiada e Conselho Fiscal em 14 e 15/04, das 9h às 18h



COORDENAÇÃO
GERAL:

Ana Paula Barbosa
Cusinato. Graduada em
Letras pela UnB e técnica
administrativa do MPDFT
há 15 anos. Há 14 anos atua
no Sindjus. Diretora de
Coordenação Geral há
nove anos.

Berilo José Leão Neto.
Técnico judiciário do Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
desde 1995, trabalhou
anteriormente na Câmara
Federal. Desde 2000 é
diretor de Administração e
Finanças do Sindjus.

Roberto Policarpo Fagundes.
Engenheiro agrônomo, luta
pelas causas do Sindjus desde
1999. Desde 2000 é
coordenador-geral do Sindicato.
Está cursando Direito.

Voto – O emprego de urnas
que assegurem a inviolabilida-
de do voto, a verificação da
autenticidade da cédula única
pelos membros da mesa coleto-
ra e o isolamento do eleitor em
cabine indevassável serão pro-
vidências adotadas para garan-
tir o sigilo do voto.

Voto em separado – Os filia-
dos cujos nomes não constaram
da lista de votantes assinarão
uma lista própria e terão seus
votos colhidos separadamente.
O voto será depositado num
envelope apropriado antes de
ser inserido na urna, o qual
será rubricado pelos membros
da mesa e no verso do qual o
coordenador da mesa anotará
as razões do voto em separado.

OUTRAS
INFORMAÇÕES

• Haverá 47 urnas à dispo-
sição dos eleitores, todas iti-
nerantes, à exceção da ins-
talada no Sindicato.

• Serão emitidas diariamen-
te listagens de filiados para
cada itinerário, assinalando-
se os nomes dos que já vo-
taram.

• Em caso de duplicidade de
votos, a Comissão Eleitoral
investigará se houve má-fé
por parte do eleitor. Cons-
tatada a irregularidade, a
Comissão encaminhará o
nome do associado para
que a direção do Sindicato
o submeta à assembléia
geral, que deliberará sobre
as medidas judiciais cabíveis
e sobre a hipótese de exclu-
são do infrator do quadro
de associados do Sindicato.

TIRE SUA DÚVIDAS: VEJA AQUI TODOS OS DETALHES DO PROCESSO ELEITORAL
Urnas – Com exceção da urna
a ser instalada na sede do
Sindicato, todas as demais
serão itinerantes, para facilitar
aos filiados o exercício de seu
direito de votar.

Apuração – A apuração dos
votos será feita em seção elei-
toral instalada na sede do
Sindicato ou em outro local
apropriado, logo após o encer-
ramento da votação do dia 15
de abril de 2009. A seção será
presidida por uma pessoa de
notória idoneidade, não per-
tencente à categoria, a ser
designada pela Comissão Elei-
toral. Caberá à Comissão rece-
ber as atas de instalação e
encerramento das mesas cole-
toras de votos, as listas de

votantes e as urnas devidamente
lacradas e rubricadas pelos mesá-
rios e fiscais.

Resultado – Proclamado o re-
sultado final, a Comissão Eleitoral
deverá comunicar por escrito, no
prazo de 24 horas, a eleição e a
data da posse dos servidores
eleitos aos seus órgãos emprega-
dores.

Quorum – Para que as eleições
sejam validas, é necessária a
participação da maioria absoluta
dos filiados com direito a voto
(50% mais um). Se essa condição
não for observada, haverá novas
eleições, com as mesmas formali-
dades da primeira, mas quorum
reduzido a 30% mais um dos
associados com direito ao voto.

Por meio deste boletim, a Comis-
são Eleitoral do Sindjus responde
às questões mais freqüentes so-
bre processo eleitoral, com base
no capítulo VII do Estatuto, arti-
gos 49 a 93, que você pode
acessar no nosso site:
www.sindjusdf.org.br.

Nos termos do Estatuto do Sind-
jus, as eleições para a Diretoria
Colegiada e o Conselho Fiscal do
Sindjus serão realizadas nos dias
14 e 15 de abril. A apuração dos
votos e a proclamação dos resul-
tados serão feitas logo após o
término da coleta de votos, no
dia 15 de abril. A posse dos elei-
tos se dará no dia 25 de maio.

Mandato –
O mandato da
Diretoria Colegiada
e do Conselho Fiscal
é de três anos.

Chapas – Cumpridas
as exigências estatutá-
rias, podem concorrer
diversas chapas, as
quais têm garantias
condições de igualda-
de, especialmente
quanto à nomeação
de mesários e fiscais,
tanto na coleta quanto
na apuração dos votos.
Para este pleito,
apenas uma chapa
se inscreveu. Portanto,
a eleição ocorrerá
com chapa única.

Comissão Eleitoral –
Coordenar o processo eleito-
ral, segundo decisões toma-
das por maioria simples de
votos, e garantir a lisura na
coleta e na apuração dos
votos, são as tarefas da Co-
missão Eleitoral. A presente
comissão é composta por
três membros efetivos e três
suplentes, que foram eleitos
na assembléia-geral do dia
18 de fevereiro.

Eleitor – Pode votar todo
filiado que, na data da elei-
ção, estiver associado ao
Sindicato há mais de 60 dias
(desde o dia 14 de fevereiro),
com as suas mensalidades
em dia e gozar dos direitos
sociais previstos no Estatuto.

Identificação – Para
se identificar à mesa
coletora dos votos, o
eleitor poderá apresen-
tar qualquer um dos
seguintes documentos:
a) carteira funcional,
desde que tenha foto-
grafia; b) carteira de
identidade; c) certifica-
do de reservista; d)
carteira de filiado ao
Sindicato.

Relação dos eleito-
res – Desde o dia 3 de
abril, está à disposição
dos interessados, no
Sindicato, a lista dos
eleitores aptos a votar,
em cumprimento ao
artigo 65 do Estatuto.

Conheça os candidatos

COORDENAÇÃO DE
ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS:

Cledo de Oliveira
Vieira. Graduado em
Direito e Economia, é
analista judiciário do TRT e
trabalha no Poder
Judiciário há 22 anos. Atua
no Sindjus há dez anos.

Jailton Mangueira
Assis. Graduado em
Educação Física e doutor
em Ciências da Saúde. É
técnico Judiciário do TJDF
e trabalha há dez anos no
Poder Judiciário.

Raimundo Nonato da
Silva. Técnico do STM,
está há 31 anos no Poder
Judiciário. Foi tesoureiro
da coordenação de
finanças do Sindjus de
1997 a 2000.

COORDENAÇÃO
DE COMUNICAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE
E LAZER:

Sheila Tinoco Oliveira
Fonseca. É servidora pública
desde os 18 anos. Em 1995
tornou-se técnica judiciária.
Atualmente é diretora de
Comunicação, Cultura e Lazer
e concorre à reeleição.

Maria Angélica Portela.
Graduada em Administração
de Empresas e com pós-
graduada em Lingüística. É
analista judiciária do STF há 18
anos e concorre à reeleição.

Valdir Nunes Ferreira.
Técnico administrativo do
Ministério Público da União
desde 1988, há cinco anos é
diretor de Comunicação,
Cultura, Esporte e Lazer do
Sindjus e concorre à reeleição.

COORDENAÇÃO DE
FORMAÇÃO E RELAÇÕES
SINDICAIS:

José Joventino Pereira de
Sousa. Filiado ao Sindjus
desde 1998, é técnico do
TJDFT e está no terceiro
mandato como delegado
sindical.

Antônio José Oliveira
Silva. Pós-graduado em
Direito Eleitoral, é analista
judiciário. Está filiado ao
Sindjus há dez anos e foi
delegado sindical por quatro
anos. Candidata-se à diretoria
do Sindjus pela primeira vez.

Eliane do Socorro Alves da
Silva. Há nove anos é técnica
judiciária do TRF e atua no
Sindjus como diretora de
Formação e Relações Sindicais
desde 2003. Atualmente cursa
o 9º semestre de Direito.

COORDENAÇÃO DE
ASSUNTOS JURÍDICOS E
TRABALHISTAS:

José Oliveira Silva.
Técnico judiciário do TJDF
há 18 anos, está há três
anos na coordenação do
Sindjus e concorre à
reeleição.

Marília Guedes de
Albuquerque.
Analista judiciária do TRT,
é advogada e está
exercendo o segundo
mandato como delegada
sindical.

Newton José Cunha
Brum. Pós-graduada em
Ciências Políticas, há 17
anos trabalha no Judiciário
como técnico do TST. Foi
delegado sindical e de
2003 a 2006 participou do
Conselho Fiscal do Sindjus.

SUPLENTES:

Symbal Rufino de Oliveira. É
analista judiciário do TRE desde 2000,
formado em Ciência da Computação e
mestre em Ciência da Informação. Foi
delegado sindical do Sindjus.

Orlando Noleto Costa. Técnico do
TSE há 19 anos, foi durante 18 anos
diretor de Comunicação, Cultura e Lazer
do Sindjus.

Fátima Maria de Araújo Arantes.
Graduada em Letras (Português e
Espanhol) e pós-graduada em
Segurança Pública, é técnica do TJDFT
há 18 anos e está na segunda suplência
no Sindjus.

Julio César Fontela de Queiroz.
Graduado em Administração e Direito,
há 13 anos é oficial de justiça do TJDFT.

Francisco de Assis Lima. Graduado
em Direito, é analista do STF e está
desde 1996 no Judiciário.

CONSELHO FISCAL:

Carmelita Pereira Cardoso
formada em Letras, é auxiliar judiciária
da Vara da Infância e Juventude,
delegada sindical e membro do
Conselho Fiscal do Sindjus.

Abdias Trajano Neto. Técnico
do TJDFT há 26 anos, exerce o
quarto mandato como delegado
sindical do Sindjus.

Armando Lopis Esbaltar.
Formado em Administração, há
cinco anos é técnico do TJDFT.
Está na terceira gestão como
delegado sindical.

Adalgisa Cecília Goaibeira
Feques. Formada em Economia,
Direito e Administração, é pós-
graduada em Processo Civil. Adalgisa
é analista do TRT há 15 anos; atuou
por três mandatos como delegada
sindical e durante um ano como
suplente.

Sebastião Pereira dos Santos.
Formado em Ciências Contábeis,
há sete anos é técnico da
Procuradoria Geral da República
(PGR). Desde 2004 atua como
delegado sindical.

Antônio Francisco Machado
Costa. Formado em Ciências
Contábeis e aposentado há três
anos pelo Ministério Público
Militar, há dez anos atua no
Sindjus como diretor dos
aposentados.

Laércio Bernardes dos Reis.
Técnico do Ministério Público
Federal desde 1994, há quatro
anos atua como delegado sindical.

Matuzalém Braga dos Santos.
Graduado em Engenharia Elétrica e
Matemática, está no Poder
Judiciário desde 1989.
É técnico judiciário do TRF, e
há seis anos esta no Conselho
Fiscal do Sindjus.
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