
Poder Judiciário defere pedido 
da chapa 2 “Coragem pra mudar! 

Sindicato transparente, com 
renovação e experiência”

 
Eleições do Sindijus-PR volta a contar com duas 
chapas ao pleito 
Comissão Eleitoral cumpre decisão judicial
 

No último dia 20 de novembro de 2014, a Comissão Eleitoral recebeu a decisão judicial, em caráter liminar, “a fim de determinar a 
suspensão dos efeitos das decisões de inelegibilidade dos integrantes da chapa dois” substanciadas no § 3° do artigo 63 do Estatuto do 
SINDIJUS-PR, decidida pela Juíza Daniele Maria Busato Sachet. Surtindo seus efeitos, por força de decisão liminar, a chapa Dois “Cora-
gem pra mudar! Sindicato transparente, com renovação e experiência” foi reconduzida a pleito.

Cumprida a decisão judicial, a Comissão Eleitoral passou aos procedimentos de organização do material eleitoral. Quanto ao despa-
cho das cédulas dos votos por correspondência, anteriormente deliberado para envio no dia de ontem, dezenove de novembro de 2014, 
por força da decisão judicial, deverão ser despachados na data de hoje, dia vinte de novembro de dois mil e quatorze. Na mesma forma a 
data para que as chapas indiquem os fiscais (Artigo 72 do Estatuto da entidade) fica prorrogada para às dezessete horas e trinta minutos  
do dia vinte e um de novembro de 2014.

A Comissão Eleitoral, em respeito a decisão judicial, garantindo as condições de igualdade entre as chapas, deliberou por encaminhar 
ao SINDIJUS para que publique novo Encarte “Especial Eleições” com material de divulgação das duas chapas para divulgação junto a 
categoria. Neste mesmo material gráfico seguirá a presente nota da Comissão Eleitoral informando da decisão judicial, que deverá ser  
enviada para todas as comarcas para afixação em edital.

A comissão eleitoral deliberou por apresentar RECURSO ao Processo No. 0042105-80.2014.8.16.0001 às alegações que ofendem ao 
Estatuto e às deliberações e procedimentos adotados por esta Comissão Eleitoral. 

Comissão Eleitoral
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Processo Eleitoral Sindijus-PR 2014
O Sindijus-PR mobilizará toda categoria, no próximo dia 
05 de dezembro, com um grande evento de democracia 
interna: as Eleições 2014 para a Diretoria Colegiada 
e Conselho Fiscal do Sindijus-PR, referente ao triênio 
2015/2018. Os servidores e os pensionistas irão eleger a 
Diretoria Executiva, Deliberativa, e o Conselho Fiscal.

A eleição para composição da nova Diretoria e do Conselho 
Fiscal é uma continuidade das ações que veem sendo 
promovidas pelo Sindicato. É fundamental a participação 
maciça de todos os servidores, para consolidar a 
democracia no Sindijus-PR, legitimando os dirigentes 
eleitos para um mandato representativo e combativo.

EXPEDIENTE - ÓRGÃO INFORMATIVO DO SINDIJUS-PR - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
Sede: Rua David Geronasso, 227 - Boa Vista CEP 82540-150 - Curitiba-PR Fone: (41) 3075-5555 - Fax: (41) 3075-6702 • www.sindijuspr.org.br

HORÁRIO DE VOTAÇÃO
A coleta de votos acontecerá, ininterruptamente, no 
período das 12 às 19 horas do dia 05 de dezembro 
(sexta-feira);
As mesas poderão somente antecipar para as 18 horas 
o encerramento dos trabalhos se tiverem sido coleta-
do os votos de todos os sindicalizados cujos nomes 
constam nas respectivas listas de eleitores, conforme 
artigo 76 do Estatuto.

URNAS
As urnas serão instaladas nos Fóruns e Unidades Fun-
cionais das Comarcas onde há servidores sindicaliza-
dos ao Sindijus-PR, na ativa e aposentados/pensio-
nistas;
Poderão integrar a mesa, além do coordenador, no 
máximo dois mesários;
Importante observar o artigo 73 do Estatuto que veda 
a nomeação de candidatos, parentes até segundo 
grau, membros da Diretoria Colegiada, membros do 
Conselho Fiscal e funcionários do Sindicato de parti-
cipar como coordenador ou mesário

VOTO
Estão autorizados a votar somente aqueles servidores 
que se filiaram até o dia 07 de junho de 2014;
Cada eleitor que se apresentar à mesa deverá ser 
identificado mediante apresentação de documento 
pessoal, e assinar a folha de votantes;
Em seguida, receberá a cédula de votação, rubrica-
da pela Comissão Eleitoral e pelo(s) integrante(s) da 
mesa coletora, e votará em local onde lhe seja asse-

gurado sigilo. Por último, depositará o voto na urna.

VOTO SEPARADO
Podem votar em separado os sindicalziados cujos 
nomes não aparecem na lista especifica por local de 
Comarca, mas que consta na lista geral de eleitores. 
Servidores que não tenham atualizado seus cadastros 
na Secretaria do Sindicato ou que estejam, no dia da 
Eleição, em localidade diversa da Comarca onde de-
veria votar.

VOTO POR CORRESPONDÊNCIA
O servidor deverá optar na cédula de votação por uma 
das chapas concorren-
tes, marcando com um 
“X” o quadro corres-
pondente à chapa es-
colhida;
Em seguida, do mesmo 
modo escolher apenas 
um membro do Conse-
lho Fiscal;
Após deverá dobrar a 
cédula e colocar den-
tro do envelope menor 
já endereçado e selado 
para a Caixa Postal das 
Eleições, em seguida 
basta lacrar o enve-
lope e entregá-lo aos 
Correios com a obser-
vação de que a corres-

pondência deve retornar como Sedex;
Importante: a correspondência de retorno com o voto 
deve ser postada até o dia 28 de novembro como data 
segura para que o seu voto chegue a tempo de ser 
computado como válido, ou seja, chegar até às 17 ho-
ras do dia 5 de dezembro, conforme:
Artigo 84 do Estatuto que diz: “O envelope contendo 
o voto deverá chegar ao endereço indicado pela Co-
missão Eleitoral até às 17 horas do dia das eleições”. 
§ 1º. Será locada caixa postal em agência dos Cor-
reios para receber os votos por correspondência.
§ 2º. A caixa postal somente poderá ser aberta na pre-
sença de três membros da Comissão Eleitoral e um 
representante de cada chapa concorrente.

A Comissão Eleitoral está organizando o Processo Eleitoral, para tanto, seguem abaixo algumas informações aos 
servidores:
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