


A Diretoria Colegiada do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário 
e do MPU no DF–Sindjus-DF, convoca seus filiados para participarem 
das Eleições para o Conselho de Delegados Sindicais de Base do DF, da 

Justiça Federal e Eleitoral dos estados do Acre e Rondônia e da Justiça Federal de 
Roraima, que serão realizadas no dia 21 de outubro de 2021.

As eleições ocorrerão no modo presencial no DF e no modo virtual nos demais 
Estados. 

As inscrições dos candidatos a Delegados Sindicais de Base far-se-ão por meio 
do preenchimento de formulário eletrônico, que estará disponível no site do 
Sindjus-DF, a partir das 9h do dia 4 de outubro de 2021, até às 18h do dia 6 de 
outubro de 2021.

Poderá se candidatar todo filiado, pertencente à base do Sindjus-DF que, 
na data da sua inscrição para o certame, tiver mais de um ano de inscrição no 
quadro social do Sindicato; estiver em pleno gozo dos direitos sociais; estiver em 
dia com a tesouraria do Sindjus-DF, não tiver sofrido qualquer punição prevista 
no Estatuto e não se enquadrar em qualquer vedação elencada no artigo 53. 

Para os aposentados do Distrito Federal, a votação ocorrerá na sede do Sindjus-
DF e, para os demais candidatos do PJU e MPU, se dará nos locais de trabalho 
onde haja sindicalizado, obedecendo ao respectivo horário de expediente do 
órgão.

Estará apto a votar, todo servidor que tiver se filiado até o dia 24 de abril de 
2021; estiver em pleno gozo dos direitos sociais e estiver em dia com a tesouraria 
do Sindjus-DF. 

A coleta dos votos ocorrerá em dia e hora previamente determinados, 
podendo a Comissão Eleitoral, a seu critério, designar representantes para fazê-
la, nos respectivos locais de votação.

Brasília, 1° de outubro de 2021

Diretoria Colegiada- Sindjus-DF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES DO CONSELHO DE DELEGADOS 

SINDICAIS DE BASE DO SINDJUS-DF



Art. 1º - A coordenação das Eleições para o Conselho de Delegados Sindicais de Base será realizada pela 
Comissão, nomeada pela Diretoria Colegiada do Sindjus-DF.

Parágrafo único – Todos os atos necessários para a realização das eleições serão de competência da respectiva 
Comissão Eleitoral.

Art. 2º As eleições serão convocadas por edital no dia 1° de outubro de 2021.

Parágrafo Primeiro - O Edital e o Regimento das Eleições serão publicados no site do Sindjus-DF.

Parágrafo Segundo - O Edital deverá conter:

Data e local da votação

Prazo para registro dos candidatos

Art. 3º - As inscrições dos candidatos a delegados sindicais ocorrerão a partir das 9h do dia 4 de outubro 
de 2021, até às 18h do dia 6 de outubro de 2021, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, que 
estará à disposição no site do Sindjus-DF.

Art. 4º - Poderá ser candidato o filiado que, na data da inscrição:

a)Tiver mais de 1(um) ano de filiação no quadro social do sindicato.

b)Estiver em pleno gozo dos direitos sociais;

c)Estiver em dia com a tesouraria do Sindjus-DF;

c)Não tiver sofrido qualquer punição prevista no artigo 53 do Estatuto.

Art. 5º - É eleitor todo filiado que, na data da eleição:

a) tiver mais de 180 dias de inscrição no quadro social do Sindjus-DF;

b) estiver quites com as mensalidades até 30 (trinta) dias antes das eleições;

c) Estiver em gozo dos direitos sociais conferidos no estatuto social do Sindjus-DF.

Art. 6º - Os sindicalizados terão direito de eleger os Delegados Sindicais de Base, em seus respectivos locais 
de trabalho, dentre os filiados em exercício de suas funções, no PJU e MPU, no DF, na Justiça Federal e 
Eleitoral dos estados do Acre e Rondônia e da Justiça Federal de Roraima na proporção de 1% (um por cento) 
do número de filiados do local de trabalho.

Parágrafo Primeiro - Nos locais onde o número de candidatos for inferior a 1%(um por cento), desde que 
haja pelo menos 10 filiados, será garantida a eleição de 1 representante. 
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Parágrafo Segundo - Os aposentados sindicalizados terão direito a eleger 1% do número dos filiados, dentre 
seus representantes.

Art. 7º - Inscritos os candidatos, serão divulgadas as respectivas candidaturas, por meio de boletim online, 
que estará à disposição no site do Sindjus-DF, até o dia 15 de outubro de 2021.

Art. 8º - As eleições de Delegados Sindicais de Base serão realizadas no dia 21 de outubro de 2021 e ocorrerá 
no modo presencial no DF e no modo virtual nos demais Estados.

Art. 9º - A eleição para compor o Conselho de Delegados Sindicais de Base se dará nos locais de trabalho, por 
voto direto e secreto, submetendo-se os nomes dos candidatos à votação em cédula única entre os filiados 
aptos a votarem, que deverão optar por um único candidato.

Parágrafo Primeiro – Não haverá Mesa Coletora de votos, no Distrito Federal, onde o número de candidatos 
for igual ou inferior ao número de vagas;

Parágrafo Segundo -  Nos estados do Acre, Rondônia e Roraima, serão feitas a coleta de votos, 
independentemente do número de candidatos.

Art. 10 - Os trabalhos da mesa coletora ocorrerão na forma dos parágrafos abaixo:

Parágrafo Primeiro - Nos órgãos cujo expediente se inicia às 07 horas, a votação se dará no período de 10 
horas até às 17 horas.

Parágrafo Segundo - Nos órgãos cujo expediente se inicia às 12 horas, a votação se dará no período de 13 
horas até às 17 horas.

Parágrafo Terceiro - Os filiados aposentados do DF, deverão votar na sede do Sindjus-DF, no período de 10 
horas até às 17 horas.

Parágrafo Quarto - Nos Estados onde as eleições ocorrerem no modo virtual, a votação se dará no período 
de 13 horas até às 17 horas.

Parágrafo Quinto - As urnas deverão ser lacradas, com lacres numerados, e deverá ser lavrada respectiva ata, 
com menção expressa do numero de votos nela depositados e local de votação.

Art. 11 - Os filiados cujos nomes não constarem na lista, votarão em separado.

Parágrafo Primeiro - Para o voto em separado, o mesário deverá entregar um envelope pardo ao eleitor, com 
o seu nome escrito por extenso e um envelope branco sem identificação;

Parágrafo Segundo - Após votar, o eleitor colocará seu voto no envelope em branco, que devera ser inserido 
no envelope pardo e, em seguida, depositado na respectiva urna coletora;

Art.12 - Integrarão a Mesa Coletora 1(um) Coordenador e 1 (um) mesário.

Art.13 - Os atos de abertura e encerramento da votação, bem como quantidade de votos apurados, deverão 
ser registrados em ata pelos membros da mesa coletora.

Paragrafo Único - Encerrados os trabalhos as urnas deverão ser lacradas.
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Art.14 - O Eleitor deverá estar devidamente identificado.

Parágrafo Primeiro – São válidos para identificação do eleitor qualquer um dos documentos abaixo, previstos 
no artigo 74 do Sindjus-DF:

I – Carteira Funcional, desde que tenha fotografia;

II – Carteira de Identidade;

III – Certificado de Reservista;

IV – Carteira de Filiado do Sindicato desde que apresentado documento com foto;

Parágrafo Segundo - Após identificado, o eleitor assinará a folha de votantes, receberá a cédula única, que 
deverá estar rubricada pelo coordenador e mesário e, em seguida, depositará seu voto na respectiva urna.

Art 15 - A Mesa Apuradora será instalada no dia 21 de outubro de 2021 às 20h, em local a ser definido pela 
Comissão, que será previamente, publicado no site do Sindjus-DF. 

Parágrafo Primeiro – A Mesa Apuradora será composta pela Comissão nomeada pela Diretoria Colegiada do 
Sindjus-DF.

Parágrafo Segundo - A Mesa Apuradora receberá as urnas, devidamente lacradas e rubricadas, pelos 
mesários e fiscais, com as respectivas atas de abertura e fechamento das mesmas, acompanhadas das listas 
de votantes.

Parágrafo Terceiro  -  O presidente da Mesa Apuradora deverá verificar a lista de votantes, a quantidade de 
votos e os votos em separado. As urnas serão abertas, uma por vez, para contagem das cédulas de votação. 

Parágrafo Quarto - O número de votantes deverá coincidir com o número da respectiva lista que acompanhará 
a urna.

Parágrafo Quinto - Se o total de cédulas for superior ao da respectiva lista de votantes, proceder-se-á a 
apuração e, ao final, os votos excedentes serão descontados dos candidatos mais votados, obedecendo-se o 
critério de rateio na respectiva ordem.

Art.16 – Finda a apuração, o presidente da mesa apuradora proclamará o resultado das eleições e declarará 
eleitos os candidatos que obtiverem maioria dos votos, bem como os eleitos na forma do artigo 9º, parágrafo 
único, deste Regimento, e lavrará a respectiva ata de encerramento do processo eleitoral.

Paragrafo Único - A ata mencionará;

• Dia e hora de abertura e de encerramento do processo eleitoral;

• Local em que funcionaram as urnas coletoras;

• Resultado de cada urna apurada, especificando-se o número de votantes, sobrecartas, cédulas apuradas, 
votos em separado, votos em branco e votos nulos;

• Numero de eleitores que votaram;

• Resultado geral da apuração;
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Proclamação dos eleitos

Deverá constar na Ata, os respectivos locais onde não houve votação conforme art. 9º, § único.  

A ata será assinada pela comissão da Eleição.

Art.17 - A Comissão Organizadora da eleição deverá zelar pelos documentos do processo eleitoral, obedecendo 
o prazo e critérios por ela definidos. 

LINK PARA INSCRIÇÕES

https://sindjusdf.org.br/eleicoes-de-delegados-2021/

Brasília-DF, 1º de outubro de 2021. 

A Comissão Eleitoral/Sindjus-DF
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