
 
 

 
 

 

SINDJUSTIÇA-GO - SINDICATO DOS SERVIDORES E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
Rua 100, Nº 75, Setor Sul – Fone / Fax (62) 3224-4458 - CEP 74.080-140 - Goiânia – GO. 

Site: www.sindjustica.com  <>  E-mail: sindjustica@sindjustica.com 
 

SINDICATO DOS SERVIDORES E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO 
DE GOIÁS - SINDJUSTIÇA 

 
 

REGIMENTO ELEITORAL 
 

 
TÍTULO I 

 
DO PROCESSO ELEITORAL: 

 
Art. 1º  Em conformidade com o artigo 41 do Estatuto do Sindicato dos 
Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás - SINDJUSTIÇA, 
regulamenta o Processo Eleitoral, que se regerá segundo os ditames e 
prazos aqui previstos. 

 
Art. 2º  A duração dos Mandatos dos membros da Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal e Delegados Sindicais será de três anos, e todos eles 
deverão ser eleitos em processo eleitoral único, podendo ser reconduzidos 
ao mesmo cargo somente uma única vez, em conformidade com o previsto 
no artigo 40, parágrafo único, do Estatuto do SINDJUSTIÇA. 

 
 

        TÍTULO II 
 
  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 3º  A Assembleia Geral Eleitoral será convocada na primeira quinzena 
de outubro do ano eleitoral, impreterivelmente, para instauração do 
Processo Eleitoral. 

 
Art. 4º A Assembleia Geral de que trata o artigo anterior definirá: 

 
I O Calendário Eleitoral; 
II Os membros da Comissão Eleitoral, mediante eleição. 

 
§ 1º Para a organização, condução, fiscalização e finalização de todos os 
atos que se referir ao processo eleitoral será eleita a Comissão Eleitoral de 
que trata o inciso II, composta de três sindicalizados, em gozo de plenos 
poderes políticos e sociais, referendada pela Assembleia Geral. 

 
§2º Os membros da Comissão Eleitoral não poderão ser integrantes da 
atual diretoria e nem fazer parte de chapa concorrente. 

 
§3º Cada chapa inscrita elegerá um representante para acompanhar  todos 
os procedimentos junto à Comissão Eleitoral; 
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§4º É vedado o uso do “site” ou qualquer outro meio de comunicação do 
Sindjustiça com a finalidade de propaganda Eleitoral. 

 
TÍTULO III 

 
DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO ELEITORAL 

 
Art. 4º À Comissão Eleitoral compete: 
 
I )   Elaborar o Edital e a cédula eleitoral; 
II)   Divulgar o Calendário Eleitoral; 
III) Confeccionar a Cédula Única e preparar todo o material eleitoral 
necessário. 
IV) Criar meios para que num futuro próximo o processo eleitoral seja 
totalmente eletrônico; 
V)  Proceder com o registro das chapas; 
VI) Nomear mesários que formarão as Mesas Coletoras de votos; 
VII) Nomear mesários que formarão as Mesas Apuradoras de votos; 
VIII) Garantir a participação de representantes das chapas concorrentes na 
fiscalização do processo eleitoral; 
IX) Garantir a isonomia entre as chapas e o acesso aos recursos 
disponibilizados pelo Sindicato para a campanha eleitoral; 
X) Preparar a lista dos votantes; 
XI) Apreciar e decidir sobre os pedidos de impugnação de candidatos e 
recursos contra a votação; 
XII) Responsabilizar-se pela guarda das urnas; 
XII) Apurar e proclamar o resultado; 
XIV Dar posse aos eleitos. 
XV) Decidir sobre quaisquer outras questões referentes ao processo 
eleitoral. 

 
Parágrafo Único As decisões da Comissão eleitoral serão tomadas por 
maioria simples. 

 
Art. 5º A Comissão Eleitoral se dissolverá com a posse dos eleitos. 

 
TÍTULO IV 

 
DAS ELEIÇÕES 

 
Art. 6º As Eleições serão convocadas pelo Presidente do Sindicato, por 
Edital afixado na sede Social e nos diversos locais de trabalho dos 
servidores, devendo ser publicado também, de forma resumida, em jornal 
de grande circulação, nos moldes do previsto no artigo 20 do Estatuto do 
SINDJUSTIÇA. 

 
§1º O Edital de Convocação mencionará obrigatoriamente: 
I) O nome do Sindicato; 
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II) Prazo para registro de chapas; 
III) Data, Horário e Local de votação. 

 
§2º O Edital deverá ser publicado até o último dia do mês de outubro do 
ano eleitoral. 

 
Art. 7º O Calendário Eleitoral deverá ser publicado com antecedência 
mínima de trinta dias e amplamente divulgado; 

 
Seção I - DA HABILITAÇÃO 

 
Art. 8º O Registro de Chapas só será feito na sua forma completa, ou seja, 
com todos os cargos pleiteados preenchidos, e as chapas receberão o 
número segundo a ordem de registro. 

 
Art. 9º Não poderá se inscrever e nem ser votado o sindicalizado que: 
 
I)  Não tiver pelo menos 01 (Um) ano de inscrição no quadro social; 
II) Não estiver em gozo dos plenos poderes políticos e sociais; 
III) Não estiver em dia com as contribuições com o Sindicato; 
IV) Não tiver aprovadas as suas contas em cargo de administração 
sindical; 
V) Houver lesado o patrimônio de qualquer entidade. 
VI) Esteja respondendo a qualquer processo: Administrativo, Criminal e 
Civil. 
VII) Houver registro em sua Ficha Funcional de qualquer ato irregular. 

 
Parágrafo Único. O candidato só poderá fazer parte de uma única chapa. 

 
SEÇÃO II - DO REGISTRO DAS CHAPAS 

 
Art. 10 O Prazo para registro das chapas será estabelecido no calendário 
eleitoral e é improrrogável. 

 
Art. 11 O requerimento de registro de Chapa deverá ser endereçado à 
Comissão Eleitoral em três vias, assinados por quaisquer dos candidatos 
que a integram, acompanhado da seguinte documentação: 
 
I)   Declaração do sindicato sinalizando que os membros das chapas estão 
quites com todos as obrigações junto ao SINDJUSTIÇA; 
II)  Composição da Chapa com as assinaturas dos candidatos ao cargo 
pleiteado. 
III) A indicação de um representante para fiscalização do processo eleitoral. 

 
Art. 12) A Comissão Eleitoral devolverá uma das vias do requerimento de 
registro de chapa devidamente assinada, atestando o seu recebimento. 
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Parágrafo Único. Ao se verificar alguma irregularidade na documentação 
apresentada a Comissão Eleitoral notificará o interessado para que faça as 
devidas correções no prazo improrrogável de 24 horas, sob pena de não se 
efetivar o registro da Chapa. 

 
Art. 13) Qualquer candidatura somente será homologada pela Comissão 
Eleitoral mediante a comprovação de todas as exigências estabelecidas 
neste Regimento, especialmente as do artigo 11. 

 
Art. 14) Homologado o registro das Chapas inscritas, a Comissão Eleitoral 
publicará a relação das chapas com a relação dos candidatos e os cargos 
por eles pleiteados. 

 
Art.15) A Comissão Eleitoral lavrará ata formalizando o registro das Chapas 
concorrentes, ata essa que deverá ser assinada pelos membros da 
Comissão e um representante de cada Chapa inscrita. 

 
Art.16) Só será admitida a substituição de qualquer dos candidatos 
inscritos em alguma chapa no prazo de até quinze dias antes do pleito, 
sendo esse prazo peremptório. 

 
Art.17) O Sindicato comunicará o Tribunal, no prazo de 48 horas e por 
escrito, acerca do registro de candidaturas de seus servidores. 

 
Art.18) Se, por algum motivo, não houver registro de chapa no período 
designado, a Comissão Eleitoral comunicará o fato à Diretoria atual, que 
convocará uma Assembleia Geral Extraordinária, num prazo máximo de 
cinco dias, para eleição de uma Diretoria provisória, que poderá ser 
inclusive a atual. A essa Diretoria designada caberá convocar, no prazo 
máximo de trinta dias, novas eleições, estabelecendo por conseguinte novo 
calendário eleitoral. 

 
SEÇÃO III - DAS IMPUGNAÇÕES 

 
Art.19) No prazo de cinco dias, a partir da publicação que trata o artigo 13º, 
qualquer associado em pleno gozo de seus direitos políticos e sociais 
poderá impugnar o registro de qualquer candidato que não preencha os 
requisitos necessários estipulados no artigo 9º desse Regimento. 

 
Art.20) A Impugnação do registro de candidatura será dirigida à Comissão 
Eleitoral, que providenciará o seu protocolo. 

 
Art.21) Encerrado o prazo, existindo pedido de impugnação, a Comissão 
Eleitoral lavrará termo consignando nominalmente os candidatos 
impugnados, tendo quarenta e oito horas para fazer as devidas intimações. 
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Art.22)  A Comissão Eleitoral providenciará imediatamente a publicação e 
divulgação dos nomes impugnados, bem como a notificação da chapa e do 
candidato impugnado. 

 
Art.23) O Candidato impugnado será intimado pela Comissão Eleitoral para 
apresentar a sua defesa em vinte quatro horas, contados da sua intimação. 

 
Art.24) A Comissão Eleitoral, após a apresentação da defesa, terá vinte e 
quatro horas para decidir sobre a impugnação, contados do encerramento 
do prazo da intimação do impugnado. 

 
Art.25) Se a impugnação for julgada improcedente, o candidato concorrerá 
às eleições. Se for julgada procedente, a Chapa terá quarenta e oito horas 
para substituir esse candidato. 

 
Art.26) Não caberá recurso da decisão fundamentada que julgar pela 
impugnação. 

 
 

SEÇÃO IV 
 

DO ELEITOR E DA RELAÇÃO DOS VOTANTES 
 

Art.27) É considerado eleitor todo sindicalizado que estiver em pleno gozo 
dos direitos conferidos por este Regimento e pelo Estatuto da Categoria e 
em dia com suas contribuições. 

 
Art.28) A relação dos sindicalizados eleitores deverá ser publicada até dez 
dias antes das eleições. 

 
 

TÍTULO V 
 

DOS ATOS PREPARATÓRIOS 
 

SEÇÃO I - DAS MESAS COLETORAS 
 

Art.30) A Mesa Coletora de votos será constituída de um Presidente e dois 
Mesários designados pela Comissão Eleitoral. 

 
§1º Serão instaladas mesas coletoras na sede do Sindicato e Mesas 
itinerantes nos diversos locais de trabalho, a critério da Comissão Eleitoral. 

 
§2º Cada chapa inscrita poderá indicar um fiscal para acompanhar o 
trabalho nas mesas coletoras. 
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§3º O presidente da Mesa Coletora, em sua falta, será substituído por um 
dos mesários, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente 
pela ordem e regularidade do processo eleitoral. 

 
§4º No encerramento da votação, todos os membros da Mesa deverão 
estar presentes, inclusive com a presença de representantes das chapas, 
que atestarão pela inviolabilidade da Urna. 

 
Art.31) Não poderão ser nomeados membros da mesa coletora: 
 
I ) Os candidatos, seus cônjuges ou parentes afins até o 2º grau; 
II) Membros da Diretoria. 

 
Art.32) Os mesários chegarão com antecedência mínima de trinta minutos 
para a certificação e abertura dos trabalhos. 

 
Parágrafo Único. Os trabalhos eleitorais das mesas coletoras terão a 
duração de oito horas contínuas, observas as horas previstas no edital. 

 
Art.33) Se acontecer de no final do horário estipulado ainda haver eleitores 
sem votar, ser-lhe-á dados uma senha para que se encerre a votação e 
não mais será permitido aos que chegarem após o horário a distribuição 
das referidas senhas. 

 
Art.34) A integridade e o sigilo dos votos serão assegurados mediante as 
seguintes providências: 
 
I ) Uso de cédula única contendo todas as chapas registradas; 
II) Isolamento do eleitor em cabine indevassável para o ato de votar; 
III) Verificação da autenticidade da cédula, à vista das rubricas dos 
mesários da Mesa Coletora; 
IV) Emprego de Urna que assegure a inviolabilidade. 

 
Seção II - DA VOTAÇÃO 

 
Art.35) É nula a votação quando preterida de alguma formalidade essencial 
da integridade e do sigilo previstas no artigo 34 desse Regimento. 

 
Art.36) A votação será realizada simultaneamente em todas as comarcas 
do Estado. 

 
Art.37) Os trabalhos se iniciarão impreterivelmente na hora fixada no Edital, 
sendo o atual  Presidente o responsável por declarar a sua abertura. 

 
Art.38) Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à 
mesa, depois de identificar-se, assinará a folha de votantes e, na cabine 
indevassável, após assinar no retângulo próprio a chapa de sua 
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preferência, a dobrará, depositando-a em seguida na urna colocada na 
Mesa coletora. 

 
Art.39) O voto do eleitor poderá ser impugnado caso ele apresente 
comportamento flagrantemente duvidoso. Nesses casos, o voto será 
tomado em separado, e o ocorrido deverá constar em ata. 

 
Art.40)  O voto em separado será tomado da seguinte forma: 
 
I ) O eleitor receberá um envelope da mesa coletora, contendo seu nome e 
motivo do voto em separado, para nele colocar a cédula que assinalou. 
II) O envelope lacrado será colocado na urna perante os mesários. 
III) Os envelopes deverão ser padronizados, em material que resguarde o 
sigilo do voto. 

 
Art.41) Encerrado os trabalhos de votação, a urna será lacrada, rubricada 
pelos membros da Mesa e pelos fiscais representantes das chapas 
concorrentes. 

 
Parágrafo Único. Após a lavratura e assinatura da ata, o presidente da 
Mesa Coletora entregará ao presidente da Mesa Apuradora todo material 
utilizado durante a votação, e o presidente da Mesa Apuradora dará um 
recibo.  

 
Seção III - DO VOTO EM TRÂNSITO 

 
Art.42) O Voto em trânsito será feito na modalidade “em separado”, 
prevista no artigo 41 desse Regimento. 

 
Parágrafo Único O Voto em separado deverá ser registrado em ata. 

 
TÍTULO VI 

 
DA MESA APURADORA 

 
Art.43) A Mesa Apuradora de votos será composta por membros 
designados pela Comissão Eleitoral, com antecedência mínima de dez dias 
do pleito, ficando garantido o acompanhamento de seus trabalhos por 
fiscais designados pelas Chapas concorrentes. 

 
§1º O acompanhamento de que trata o caput deste artigo será de um fiscal 
por cada Chapa concorrente. 

 
§2º Não poderão ser nomeados membros para a Mesa Apuradora de 
Votos: 
I ) O Candidato, seu cônjuge ou parentes até 2º grau. 
II) Membros da Diretoria. 
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SEÇÃO I - DO QUORUM 
 

Art.44) A Mesa Apuradora verificará a existência de quórum mínimo de 
20% (vinte por cento) dos sindicalizados em condições de votos. 

 
Art.45) Atingido o quórum de que trata o artigo anterior, será declarada 
eleita a Chapa que atingir a maioria de votos. 

 
Art.46) Não atingindo o quórum, o presidente da Mesa Apuradora encerrará 
os trabalhos,lavrará a ata e encaminhará à Comissão Eleitoral para a 
convocação de novas eleições, nos termo do Edital. 

 
Parágrafo Único Somente as Chapas inscritas para a primeira eleição 
poderão concorrer na nova eleição de que versa o caput deste artigo. 

 
Art.47) No segundo escrutínio será eleita a Chapa que atingir maioria de 
votos, independentemente de quórum. 

 
SEÇÃO II - DA APURAÇÃO 

 
Art.48) A apuração de votação por meio de cédulas deverá ser realizada 
em até sete dias após a eleição, na sede do sindicato, com data e horário 
definidos pela Comissão Eleitoral, e poderá ser acompanhada pelos fiscais 
designados pelas Chapas concorrentes. 

 
Art.49) Contar-se-ão os votos e verificar-se-á se o número coincide com o 
número de votantes. 

 
Art.50) O responsável de cada Comarca lavrará uma ata relatando o 
número de cédulas votadas e o número de votantes. 

 
Art.51) Caso o número de votos não coincida com o número de votantes, 
sanar-se-á a irregularidade antes de iniciar-se a Apuração. 

 
Art.52) Apresentando a cédula qualquer sinal, rasura ou possível 
identificação de eleitor, considerar-se-á nulo esse voto. 

 
Parágrafo Único A anulação do voto de que trata o caput deste artigo não 
importará na anulação da eleição. 

 
Art.53) A validade do voto em separado será analisada pela Mesa 
Apuradora. 

 
Art.54) Qualquer eleitor ou candidato poderá protestar perante a Mesa 
Apuradora, o que obrigará a Mesa a resolver o tema levantado de plano, se 
possível. 
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Art.55) Após a contagem de votos, a Mesa proclamará eleita a Chapa mais 
votada, lavrando-se a ata. 

 
§ 1º Nesta ata registrar-se-á: 
 
I) data e horário de início e encerramento dos trabalhos; 
II)locais de funcionamento das mesas coletoras e seus respectivos 
componentes; 
III)resultado de cada urna apurada, com especificação do número de votos 
e de votantes, e os votos atribuídos a cada Chapa; 
IV) Os votos Brancos e Nulos; 
V) A relação nominal dos eleitos. 
VI) A relação dos Eleitores que votaram em trânsito. 

 
§2º A ata da apuração deverá ser assinada pelos membros da Mesa 
Apuradora e dos fiscais representantes de cada Chapa. 

 
Art.56) Havendo empate no resultado das eleições far-se-á a recontagem 
dos votos, e persistindo o empate proceder-se-á da seguinte forma: 
 
I)Se houver mais de duas chapas inscritas, a Comissão Eleitoral 
determinará um novo escrutínio no prazo de quinze dias entre as duas 
Chapas mais bem votadas; 
II) Caso haja somente duas Chapas inscritas, a Comissão Eleitoral 
determinará um novo escrutínio no prazo de quinze dias entre essas duas 
Chapas. 

 
Art.57) A Comissão Eleitoral deverá comunicar por escrito ao Tribunal de 
Justiça Goiano, dentro de vinte e quatro horas, o resultado da eleição e os 
servidores eleitos. 

 
§1º Caberá também à Comissão Eleitoral publicar o resultado da eleição. 

 
 

SEÇÃO III - DAS NULIDADES 
 

Art.58) Será anulada a eleição quando, mediante recurso formalizado nos 
termos deste Regimento, ficar comprovado que o processo eleitoral: 
 
I )Foi realizada em dia, hora e local do diverso dos informados no edital de 
convocação, ou que a coleta dos votos foi encerrada antes da hora 
determinada sem que tenham votado todos os eleitores constantes da folha 
de votação; 
II) Preteriu as formalidades essências estabelecidas neste Regimento; 
III) Não cumpriu algum dos prazos previstos; 
IV) Teve vício ou fraude que comprometeu sua legitimidade e importou em 
prejuízo a quaisquer dos candidatos ou Chapas concorrentes. 
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Art.59)  Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe deu causa, nem 
aproveitada ao seu responsável. 

 
TITULO VII 

 
DOS RECURSOS 

 
Art.60) Qualquer eleitor ou candidato poderá recorrer perante a Comissão 
Eleitoral do resultado do pleito, em até vinte e quatro horas após o término 
da apuração, baseado nos seguintes fundamentos: 
 
I) Ocorrência ou falta de apuração de denúncia relacionada com o artigo 56 
deste Regimento; 
II) Parcialidade da Mesa Apuradora. 

 
Art.61) O Recurso não terá efeito suspensivo. 

 
Art.62) O Recurso deverá ser instruídos com provas dos indícios dos atos 
praticados ou preteridos de análise. 

 
Art.63) Protocolizado o Recurso, a Comissão Eleitoral decidirá em quarenta 
e oito horas do seu recebimento.  

 
Art.64) Da decisão final da Comissão Eleitoral sobre o tema levantado 
caberá recurso à Assembleia Geral. 

 
 

TITULO VIII 
 

DA INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 
 

Art.65) Como o pleito sindical é estadual, abrangendo diversas e afastadas 
comarcas entre si, em busca da maior celeridade e lisura possiveis para o 
pleito, a Diretoria Executiva poderá criar um software para que todo o 
processo eleitoral do SINDJUSTIÇA seja informatizado. 

 
Art.66) No caso de ser informatizado o processo, a Comissão Eleitoral 
ficará responsável por acompanhar todo o desenvolvimento do software, 
desde a criação do programa até sua correta instalação e execução, para 
que o processo transcorra na maior lisura possível; 

 
Art.67) O software a ser desenvolvido deve ser capaz de receber os votos, 
contabilizá-los e, ao final, emitir relatório atestando a quantidades de 
votantes e o número de votos recebidos por cada Chapa concorrente. 

 
Art.68) O Programa deverá ser implantado individualmente em cada Mesa 
Apuradora local, propositalmente não integrado via online, visando evitar 
ataques pela rede. 
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Art.69) Finalizada a eleição na modalidade informatizada, será feita a 
contagem adaptada do previsto nos artigos 49/51 desse Regimento, com 
cada Mesa Apuradora enviando um  relatório online para o programa 
central instalado na sede do Sindicato, que deverá ter a capacidade de 
recebimento dos dados de todas as mesas coletoras instaladas para 
votação. 

 
Art.70) O Processo Eleitoral informatizado obedecerá a todos os artigos 
compatíveis neste Regimento. 

 
TITULO IX 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art.71) À Comissão Eleitoral compete organizar e registrar o processo 
eleitoral em duas vias. 

 
§1º São peças essenciais ao Processo Eleitoral: 
I) Edital e aviso resumido do Edital; 
II) Exemplar do Jornal que publicou o aviso resumido do edital e a relação 
das Chapas inscritas; 
III) Cópias dos requerimentos de registros das Chapas, fichas de 
qualificação dos candidatos e demais documentos; 
IV) Relação dos Votantes; 
V) Expediente relativos à composição das Mesas; 
VI) Exemplar da Cédula única; 
VII) Atas dos trabalhos. 

 
§2º O Processo Eleitoral, quando devidamente finalizado, será arquivado 
na secretaria do Sindicato no prazo de 5 (cinco) dias. 

 
Art.72) A posse dos eleitos ocorrerá na data do término do mandato da 
administração anterior, após o cumprimento dos três anos de mandato. 

 
Art.73) Ao assumir o cargo os eleitos prestarão, solenemente, o 
compromisso de respeitar o exercício do mandato, as decisões da 
Assembleia, o Estatuto e Regimentos do Sindicato. 

 
Art.74) Eventuais alterações do presente Regimento, no todo ou em parte, 
poderão ser procedidas através de Assembleia Geral convocada 
especificamente para esse fim, desde que aprovada por 5 (cinco) por cento 
dos sindicalizados regularmente em dias com suas obrigações. 

 
Art.75) Revogam-se as disposições em Contrário. 

 
    

ANEXO I 
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CRONOGRAMA 
 
1 A 15 DE OUTUBRO CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
16 A 30 DE OUTUBRO PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 
DAS ELEIÇÕES 
 
16 A 30 DE OUTUBRO PUBLICAÇÃO DO CALENDÁRIO ELEITORAL 
ATÉ 20 DIAS ANTES DO PLEITO PUBLICAÇÃO DOS LOCAIS DE 
VOTAÇÃO 
ATÉ 15 DIAS ANTES DO PLEITO SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATOS 
ATÉ 10 DIAS ANTES DO PLEITO PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DOS 
ELEITORES ATÉ DEZ DIAS ANTES DO PLEITO PUBLICAÇÃO DOS 
MEMBROS DA MESA APURADORA 
ATÉ 7 DIAS APÓS O PLEITO APURAÇÃO POR MEIO DE CÉDULAS 

 


