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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL PARA HOMOLOGAÇÃO 

DE CHAPA PARA DIREÇÃO E CANDIDATURAS PARA REPRESENTANTES SINDICAIS, E 

DELIBERAÇÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS ELEIÇÕES DO SISEJUFE-SINDICATO DOS 

SERVIDORES DAS JUSTIÇAS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO TRIÊNIO 

2020-2023, OCORRIDA EM 11 DE SETEMBRO DE 2020. 

 
Ao décimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezenove horas e dez minutos, via online, 

a Comissão Eleitoral reuniu-se, com as presenças de Og Carramilo Barbosa e Fabiana Ramos Baptista, e 

ausência justificada de Alexander Barboza Ruas, Membros da Comissão, de Tatiana Zuim, secretária da 

Comissão, e participação de Vera Lucia da Silva Miranda, assessora política. A reunião iniciou-se com a 

secretária da comissão eleitoral apresentando um relato do processo de inscrição que se iniciou no dia 3 (três) 

de setembro às oito horas e encerrou às dezenove horas do dia onze de setembro, com  quarenta e seis (46) 

candidatos a representante sindical inscrito e apenas uma chapa, denominada Mais Sisejufe, inscrita para 

concorrer à diretoria. As inscrições foram realizadas via on-line através do e-mail da comissão eleitoral, e 

algumas dúvidas foram dirimidas pelo atendimento telefônico da secretaria da comissão. Cada candidato teve 

seus dados conferidos no cadastro, verificado se as regras estatutárias e do Regimento Interno Eleitoral foram 

observadas quanto às condições de aptos a participarem do processo e as suas lotações. A Secretaria também 

observou se as candidaturas de representantes sindicais estavam cumprindo o artigo 19 do Estatuto e 

confirmou que todos estão dentro dos quantitativos exigidos para serem titulares. Verificou-se na subseção da 

Justiça Federal de Três Rios o único caso onde haverá eleição de titular e suplente. A Assessora política Vera 

Miranda relata que tanto na chapa inscrita para direção quanto nas inscrições para representantes sindicais, 

todas as justiças e todas as regiões do Rio de Janeiro foram contempladas. Foram registradas candidaturas de 

representante sindical em todas as regiões do Rio de Janeiro. Os membros da comissão eleitoral presentes na 

reunião homologaram as candidaturas de representantes sindicais e da chapa Mais Sisejufe, única chapa 

inscrita, e deliberaram pela publicação do Edital de Homologação das candidaturas, ainda dia onze (11) de 

setembro nos instrumentos de comunicação e divulgação previstos no Regimento (site, mídias sociais, mailing 

e boletim eletrônico enviado a todos os filiados cadastrados), abrindo prazo para impugnação de dois (2) dias, 

conforme previsto no Regimento Eleitoral, que ocorrerá nos dias 14 e 15 de setembro. A próxima reunião da 

comissão eleitoral, tratará do sistema de votação e das metodologias que serão utilizadas para garantir ampla 

divulgação das eleições e do formato de comunicação da comissão eleitoral com os filiados, usando 

ferramentas digitais. Vera Miranda avaliou que, com o quantitativo de representantes inscritos por justiça e 

por local de trabalho, podemos ter em torno de 15 blocos de eleição, para que os eleitores votem na chapa de 

direção e no candidato de preferência de seu local de trabalho, Og Carramilo reiterou os próximos prazos que 

temos, sendo de 11 a 13 para publicação, de 14 a 15 para impugnação de candidaturas e acrescentou ainda que 

na próxima reunião com a RelataSoft  a comissão deverá se debruçar sobre cada detalhe do processo de 

votação, para debater e deliberar sobre o melhor modelo, além de agendar previamente o período para 

realização de testes educativos com os filiados na plataforma, de forma a garantir a aprendizagem prévia do 

manejo do sistema de votação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião que foi secretariada por 

mim, Tatiana Zuim.   
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