
Mobilização por reajuste 
emergencial, já!

Sintufrj vai à 
Justiça contra 
desconto covarde 
do governo nos 
proventos de parte 
dos aposentados e 
pensionistas. 

Jornada de Lutas dos servidores, em campanha 
salarial unificada, começa segunda-feira, 14. 
Categorias, entre elas os técnicos-administrativos 
em educação da UFRJ, se preparam para deflagrar 
greve em março. Página 2
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Jornal do Sintufrj
A SERVIÇO DA CATEGORIA
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A primeira reunião do GT Sintufrj Reorganização do Trabalho 
e Regulamentação do Trabalho Externo defi niu, como priorida-
de,  conscien� zar a categoria para a necessidade de um amplo 
debate sobre a jornada na UFRJ. Os encontros são abertos, to-
das as quintas-feiras, on-line, às 15h.

REORGANIZAR O TRABALHO 
É O DEBATE DO MOMENTO  
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GOLPE COVARDE DO GOVERNO 
AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

JORNADA DE LUTAS MOBILIZA PARA A GREVE 

Por meio do Comunica 
nº 563852, o Ministério da 
Economia determinou que 
a UFRJ realizasse, no con-
tracheque de fevereiro dos 
aposentados (e pensionis-
tas) por invalidez ou doença 
greve, o desconto referente 
a um direito caçado des-
ses servidores na reforma 
da Previdência do governo 
do fascista Jair Bolsonaro.  
Cerca de 700 trabalhadores 
na UFRJ estão aposenta-
dos nessas circunstâncias, 
entre técnicos-administra-

Em campanha salarial, 
os servidores públicos fede-
rais iniciam nesta segunda 
quinzena de fevereiro, uma 
jornada de lutas que já é 
uma preparação para a gre-
ve geral unifi cada prevista 
para iniciar em 9 de março. 

Esse calendário foi apro-
vado pelo Fonasefe (Fórum 
das Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos Fe-
derais, do qual a Fasubra, 
nossa Federação, faz parte), 
com estado de greve no perí-
odo de 14 a 25 de fevereiro. 

Serão ações unifi cadas 

tivos e docentes. A partir 
de segunda-feira, 14, a di-
reção do Sintufrj entrará 
com ação coletiva na Jus-
tiça reivindicando o direito 
de ampla defesa e do con-
traditório dessas compa-
nheiras e companheiros.

A covardia desse gover-
no não tem limites. Desta 
vez, Bolsonaro e Guedes 
miraram nos servidores 
que já sofrem processo de 
exclusão social por terem 
sido obrigados, por do-
ença incapacitante, a se 

aposentar precocemente 
e com redução do salário. 

Entenda o caso
Em sua reforma da Pre-

vidência (Emenda Consti-
tucional 103/2019), Bolso-
naro revogou do artigo 40 
da Constituição Federal o 
inciso 21 que isentava de 
desconto previdenciário 
(PSS) os aposentados por 
invalidez ou doença grave. 

Além de covarde, com 
sua atitude o governo Bol-
sonaro desrespeitou a Lei 

n° 8.112/90, que exige que 
as reposições e indenizações 
ao Erário sejam previamen-
te comunicadas. Inclusive o 
Sintufrj já tem tramitando 
na Justiça uma ação coleti-
va contra esse desrespeito 
aos servidores da UFRJ.  

Na avaliação jurídica 
do Sintufrj, o servidor apo-
sentado e o pensionista 
portadores de doenças in-
capacitantes já estão com 
a idade avançada, sem 
condições de trabalho. Por-
tanto, mais do que qual-

quer outro cidadão, ne-
cessitam de planejamento 
e não podem ser surpre-
endidos com comando ad-
ministrativo que impõe 
redução indevida em seus 
proventos, com abalo em 
sua dignidade enquanto 
trabalhadores e negando 
vigência aos princípios da 
confi ança e da segurança 
jurídica. Além de não lhes 
garantir acesso à ampla 
defesa e ao contraditório 
na forma como previsto 
na Constituição Federal.   

Campanha Salarial Unificada

dos fóruns estaduais e atos 
nos estados para pressionar 
a abertura de negociação 
pelo governo e dialogar com 
a população sobre a impor-
tância dos serviços públicos 
e da reivindicação de seus 
trabalhadores. Na sexta-
-feira, 18, a mobilização 
maior será em Brasília, às 
9h, em frente ao Ministério 
da Economia, e também 
nos estados onde for possí-
vel. A data marca um mês 
que as entidades protocola-
ram ofício com a reivindica-
ção de reposição salarial de 

19,99%, nos Ministérios da 
Economia e da Educação.

Não há privilégios
Os servidores públi-

cos não são privilegiados. 
A esmagadora maioria 
são pais e mães de fa-
mília que tiveram seus 
salários corroídos pela 
infl ação e que precisam 
pagar suas contas. São 
trabalhadores que carre-
gam os serviços públicos 
nas costas e que cumpri-
ram um papel essencial 
no combate à pandemia.

“Com tantos ataques do 
governo aos trabalhadores, 
aos servidores públicos e à 
Educação, nós, técnicos-ad-
ministrativos em educação, 
temos que nos mobilizar e 
agregar forças com todas as 
outras categorias do funcio-
nalismo. Durante a jornada 
de lutas, o Sintufrj participa-
rá das atividades constantes 
do calendário geral e especí-
fi co a ser defi nido no Rio. É 
uma luta contra esse gover-
no genocida e por salários!”

As entidades do Fona-
sefe e do Fonacate (Fórum 
Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Es-
tado) protocolaram ofícios 
solicitando audiências com 
representantes do Judiciá-
rio, Legislativo e Executivo, 
para tratar da abertura 
das negociações, e até o 
momento não obtiveram 
resposta. O governo Bol-
sonaro escolhe o silêncio, 
enquanto até o Supremo 
Tribunal Federal já recebeu 
os servidores para ouvir as 
reivindicações da categoria.

Jessé Mendes de Moura, 
coordenador do Sintufrj
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REORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
É A PAUTA DO MOMENTO 

A reorganização da jor-
nada de trabalho na UFRJ 
é a pauta central do deba-
te que atualmente une e 
mobiliza a categoria. Tema 
que o Sintufrj iniciou a dis-
cutir com a base em 2018, 
junto com a proposta de 
implantação das 30 horas 
e os turnos ininterruptos. 

A nova realidade im-
posta aos servidores pela 
pandemia, agravada pelo 
desprezo do governo com 
a vida, com as instituições 
científi cas e os ataques aos 
direitos conquistados pe-
los trabalhadores, acendeu 
a luz vermelha, alertando 
para o perigo da uberiza-

ção no serviço público. Em 
setembro de 2020, o Sintu-
frj realizou o 1º Fórum dos 
Técnicos-Administrativos 
para discutir essa ameaça.

O governo Bolsonaro 
não perdeu tempo e emitiu 
a IN 65 para regulamen-
tar o teletrabalho no ser-
viço público, e o Sindicato 
pôs em discussão a neces-
sidade de a universidade 
levar ao Consuni uma pro-
posta de Resolução sobre 
o trabalho externo e que 
também garantisse ao ser-
vidor, após a pandemia, 
continuar realizando re-
motamente suas tarefas.

A reorganização do tra-

balho é um tema atual em 
todo o mundo. Dubai, por 
exemplo, nos Emirados 
Árabes Unidos, adotou uma 
semana laboral mais curta 
para favorecer a produti-
vidade e o equilíbrio entre 
trabalho e vida pessoal (de 
quatro dias e meio). Por de-
cisão de assembleia geral, a 
prioridade é a construção de 
amplo debate na categoria 
sobre o tema, e para isso o 
Sintufrj criou um grupo de 
trabalho com esse objetivo. 

Deliberações
No dia 14, o GT Sintufrj 

Reorganização do Traba-
lho e Trabalho Externo fez 

sua primeira reunião, em 
formato online. Novas mo-
dalidades de trabalho cria-
das com o desenvolvimento 
tecnológico e outras postas 
em prática em função da 
pandemia, condições de 
trabalho, direito de se des-
conectar, jornada, assédio 
moral e sexual, qualidade de 
vida, saúde do trabalhador, 
entre outros tópicos, foram 
exaustivamente discutidos.

Por fi m, os participantes 
da reunião aprovaram: 

 Elaboração de roteiro 
de discussão por unidade e/
ou por grupo de unidades. Os 
membros do GT (que é aber-

to à participação de todos os 
interessados) são os respon-
sáveis por pôr em prática o 
calendário de reuniões e de in-
centivar os trabalhadores a se 
organizarem para os debates.

 Construção de um 
seminário para aprofun-
dar a discussão na co-
munidade universitária, 
com ampla divulgação.

 O GT reunirá am-
plo material para subsi-
diar o debate na categoria, 
que será disponibilizado 
numa área específica a ser 
criada no site do Sintufrj.  

 O GT se reunirá sema-
nalmente às quintas-feiras, 
às 15h.

         



Jornal do Sintufrj

POSIÇÃO CONTRA A ADESÃO À EMPRESA 
CONSTARÁ DA PAUTA INTERNA  

“Desde já comunico que 
a nossa posição é contrária 
a qualquer ameaça de tra-
zer um militar para dentro 
da UFRJ. Não concordamos 
com a adesão à Empesa Bra-
sileira de Serviços Hospitala-
res neste e em nenhum outro 
governo. Lutaremos muito 
para que a UFRJ repen-
se essa possibilidade, como 
também se foi democrática 
a forma pela qual se impôs, 
no Conselho Universitário, 
a decisão de abertura de 
negociação com o general 
que preside a Ebserh”, an-
tecipou Gerly Miceli, coor-
denadora-geral do Sintufrj.

A não adesão da univer-
sidade à Ebserh foi ponto 
de pauta de assembleia dos 
técnicos-administrativos. 
“Nossa posição contrária vai 
constar da pauta interna de 
reivindicações da categoria 
que o Sintufrj entregará à 
Reitoria. A direção do Sindi-
cato considera que a Ebserh 
não é ponto para ser tratado 
neste momento, muito menos 
com esse governo. E continu-
aremos lutando em todos os 
espaços da comunidade uni-
versitária para impedir que 
isso ocorra”, avisou Gerly.

Decisão errada
No início de dezembro 

de 2021, sob protestos e sem 
honrar a natureza democrá-
tica que deveria nortear as 
medidas do principal cole-
giado da UFRJ, o Conselho 
Universitário (Consuni), 
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aprovou-se a decisão de 
abertura de negociação da 
universidade com a Ebserh. 
“A Reitoria não apresentou 
nenhuma proposta a esse 
respeito para que o Consu-
ni avaliasse e decidisse. Foi 
uma sessão muito triste e 
que vai fi car na história da 
UFRJ”, afi rmou a dirigente.

Segundo Gerly, o Consuni 
tomou essa decisão com base 
em um relatório feito pela 
Comissão de Legislação e 
Normas do colegiado que não 
condiz com a realidade e as 
necessidades dos hospitais. 
Porque não faz uma avalia-
ção detalhada das condições 
das unidades, como também 
não informa como a Ebserh 
administra os hospitais uni-

versitários cujas universida-
des aderiram a seu comando. 

Ela lembrou que, à época, 
alguns conselheiros apresen-
taram relatórios paralelos 
muito bem fundamentados, 
com vastos argumentos e 
experiências que comprova-
vam a inefi ciência da ges-
tão da Ebserh. Mas, esses 
resultados de levantamen-
tos minuciosos não foram 
levados em consideração no 
processo de cartas marcadas.

Nada a esperar desse governo
Ao ser cobrada pela conse-

lheira técnico-administrativa 
e coordenadora do Sintufrj, 
Joana de Angelis, a explicar 
no Conselho Universitário, 
dia 10, como andavam as 

negociações da UFRJ com a 
Ebserh, a reitora informou 
que o ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, a convocou 
a Brasília, no início de feve-
reiro, quando lhe disse que 
“deu carta branca para que 
o presidente da Ebserh ne-
gocie com a UFRJ”. Denise 
Pires adiantou que está sen-
do formado um fórum com os 
diretores dos hospitais e das 
áreas de ensino que atuam 
nessas unidades de saú-
de para discutir a questão.

Gerly avalia que acredi-
tar na carta branca do gene-
ral (presidente da Ebserh) 
é, no mínimo, inocência. “A 
gente tem certeza de que 
ele não vai acordar com a 
UFRJ questões que podem 

se chocar com o contrato-
-padrão fi rmado com outras 
universidades. Esse desgas-
te o general jamais compra-
rá, para não comprometer 
a governança da Ebserh. 
Espero que a Reitoria refl ita 
sobre isso”, pontuou Gerly.

Ela acredita ainda que 
criar um fórum com dire-
tores dos hospitais e con-
vidados para discutir uma 
proposta de contrato com a 
Ebserh é uma utopia. “Vol-
tamos repetir: tudo que for 
bom para a sociedade é ruim 
para esse governo, porque 
o seu projeto é o ‘Estado 
zero’, ou seja, acabar com o 
serviço público e com tudo 
que tenha a presença do 
Estado para a população”.

GERLY MICELI, ao lado da conselheira técnico-administrativa, Joana de Angelis, no triste Consuni que entrará mal para a história 

Foto: Renan Silva
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CALENDÁRIO ELEITORAL
A assembleia 
estatutária, on-line, 
no dia 9 de fevereiro, 
aprovou o Regimento 
Eleitoral da entidade, 
após discussão item 
a item de todos os 
artigos e incisos. 
Confira o texto final na 
íntegra neste encarte 
especial do Jornal do 
Sintufrj, que também 
traz o calendário das 
eleições.  
O processo eleitoral 
sindical é um momento 
de muita importância 
para os trabalhadores 
de todos os segmentos 
profissionais, em 
especial para nós, 
servidores públicos 
de uma universidade 
federal constantemente 
atacados e ameaçados 
pelo atual governo 
fascista e genocida. 

Companheira e companheiro: se você ainda não é sindicalizado ao Sintufrj não perca tempo, filie-se! O prazo 
para novas sindicalizações antes da eleição termina no dia 17 de março. Acesse o site da entidade – sintufrj.org.
br – e clique: filiação@sintufrj.org.br  

Lembre-se: uma entidade forte para defender os direitos individuais e coletivos de uma categoria só é possível 
com a participação de todas as trabalhadoras e trabalhadores. 

O Sintufrj tem história. É uma referência nacional de combatividade e luta por uma sociedade justa e demo-
crática. Mantenha acesa essa chama. 

FILIE-SE AO SINTUFRJ!

w w w . s i n t u f r j . o r g . b r
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 DA DATA E HORA DAS ELEIÇÕES
Art. 1º A eleição para preenchimento dos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do Sin-

dicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – SINTUFRJ, com seus 
(suas) respectivos (as) suplentes, com mandato de 03 anos relativo ao triênio de 2022/2025, realizar-
-se-á nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2022 e havendo necessidade de realização de segundo turno, este 
ocorrerá nos dias 10, 11, e 12 de maio de 2022.

Art. 2º A eleição se dará, com votação presencial, facultativa e secreta, por meio de urnas eletrô-
nicas disponibilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, sendo obrigatória a apresentação de documento 
de identidade com foto.

§ 1º O horário de votação nas seções eleitorais ocorrerá das 09:00 às 17:00 horas, exceto nas se-
ções eleitorais instaladas em:

I – unidades de funcionamento ininterrupto, onde a votação ocorrerá das 7 às 20 horas; e,
II – unidades de funcionamento noturno, onde a votação ocorrerá das 9 às 20 horas. 
§ 2º Caberá à comissão eleitoral identificar as seções eleitorais com os horários especiais previstos 

nos incisos I e II do § 1º deste artigo. 
Art. 3º É condição para realização da eleição da Diretoria Executiva a existência de pelo menos 01 

(uma) chapa inscrita, contendo os nomes dos (as) 24 candidatos (as) aos cargos efetivos e dos (as) 04 
suplentes, seus números do SIAPE e a assinatura de todos (as) os (as) seus (suas) integrantes.

Art. 4º Para eleição do Conselho Fiscal é necessária a existência de pelo menos 01 (uma) chapa 
inscrita, contendo os nomes dos (as) 05 candidatos (as) ao cargo efetivo e dos (das) 05 suplentes, seus 
números do SIAPE e a assinatura de todos (as) os (as) seus (suas) integrantes. 

DAS ELEITORAS E DOS ELEITORES 
Art. 5º São eleitores todas (os) servidoras (es) técnico-administrativos e docentes, incluindo ativos 

e aposentados, desde que filiados ao SINTUFRJ e aptos a votar na forma do art. 52, § 1º do estatuto.
§ 1º No caso de servidor com acumulação de cargos, e que tenha, efetivamente, filiação em ambos 

os registros, estando quites com suas obrigações sindicais, terá direito a dois votos. 
§ 2º Para efeito de verificação das obrigações estatutárias utilizar-se-á a o fechamento da folha de 

pagamentos, com desconto da contribuição ao Sindicato, do mês de fevereiro de 2022 e as (os) filiadas 
(os) até o dia 17 de março de 2022 que autorizaram o recolhimento da contribuição sindical mensal 
em folha.

§ 3º Caberá à comissão eleitoral, verificar a efetividade dos requisitos de filiação para votação após 
o fechamento da folha de pagamentos de março de 2022.

Art. 6º A comissão eleitoral tornará público o colégio eleitoral preliminar no dia 15 de março de 
2022, abrindo formalmente o prazo de impugnações, recursos e pedidos de correção.

§ 1º Os (as) sindicalizados (as), poderão  reivindicar a inclusão de eleitores (as) ausentes da lista-
gem, e os (as) demais interessados (as) poderão questionar mediante impugnação de forma fundamen-
tada, a lista apresentada, até 25 de março de 2022, por escrito, junto à Comissão Eleitoral. 

§ 2º Em caso de impugnação do nome de algum (a) eleito (a), o (a) interessado (a) fundamentará os 
motivos da impugnação, cabendo o julgamento e decisão final à Comissão Eleitoral. 

§ 3º A relação definitiva dos (as) filiados (as) com direito a voto será homologada pela comissão 
eleitoral e divulgada no dia 28 de março de 2022, repassada às chapas inscritas e publicada no sítio da 
entidade na rede mundial de computadores.

§ 4º Durante o período de revisão do colégio eleitoral, os sindicalizados poderão optar pela seção 
eleitoral de sua preferência.

Art. 7º O SINTUFRJ, por meio da Comissão Eleitoral, poderá enviar correspondência aos sindicali-
zados (as) aposentados (as).

Parágrafo único. Durante o período eleitoral, havendo necessidade de envio de correspondência 
por parte da Diretoria Executiva, para os (as) sindicalizados (as), o texto será submetido à apreciação 
da Comissão Eleitoral.

DA INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA ELEIÇÃO DA 
DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL
Art. 8º Poderão candidatar-se os (as) sindicalizados (as) com pelo menos 1 (um) ano ininterrupto 

de filiação ao SINTUFRJ, desde que estejam em dia com suas obrigações estatutárias para com a Enti-
dade, devendo ser garantida a participação de no mínimo 50% (cinquenta por cento) de mulheres na 
composição da Diretoria Executiva. 

§ 1º A data limite para filiação de candidatas e candidatos à direção ou ao conselho fiscal do SIN-
TUFRJ é o dia 9 de março de 2021.

§ 2º Considerar-se-á em dia com suas obrigações estatutárias todos (as) filiados (as) que atendam 
aos requisitos expressos no art. 5º e 6º do Estatuto e que não tenham sofrido qualquer penalidade com 
base nos dispositivos do Capítulo III, art. 7º e 8º e seus incisos e parágrafos. No caso de o sindicalizado 
preencher os requisitos do presente parágrafo, mas esteja em dívida com o SINTUFRJ às mesmas deve-
rão estar quitadas até 24 horas antes da inscrição. 

REGIMENTO ELEITORAL DO SINTUFRJ
§ 4º Em cada chapa, poderão se candidatar ao terceiro mandato consecutivo os diretores que estão 

cumprindo o segundo mandato, observando-se o limite de 30% na inscrição da chapa. 
Art. 9º Nenhum integrante da Diretoria Executiva do SINTUFRJ poderá acumular seu mandato com 

cargos da Direção ou Função Gratificada, ou seus sucedâneos, na administração da UFRJ, ou nas Insti-
tuições referidas no art. 1º, § 1º, do Estatuto do Sindicato.

Parágrafo único. No ato da inscrição, as chapas deverão declarar que nenhum de seus membros 
ocupa cargo de Chefia e, caso no ato da inscrição haja candidato com cargo de chefia, este deverá apre-
sentar junto com a declaração, documento comprobatório da entrega do cargo. 

Art. 10. O pedido de registro de chapas será feito junto à secretaria da sede do SINTUFRJ nos dias 
8 e 9 de março de 2022, no horário de 9:00 às 17:00 horas, que será analisado e homologado até às 12 
horas do dia 11 de março de 2022.

Parágrafo único. Poderá haver impugnação parcial ou total da chapa resultante da verificação ini-
cial da comissão eleitoral previamente à homologação preliminar das inscrições, até o dia 11 de março 
de 2022, que demandará às chapas a correção da irregularidade.

Art. 11. Os cargos da Diretoria Executiva a serem ocupados serão os seguintes: 
I – Coordenação Geral; 
II – Coordenação de Organização e Política Sindical; 
III – Coordenação de Educação, Cultura e Formação Sindical; 
IV – Coordenação de Administração e Finanças; 
V – Coordenação de Comunicação Sindical; 
VI – Coordenação de Políticas Sociais;
VII – Coordenação de Esporte e Lazer; e,
VIII – Coordenação de Aposentados e Pensionistas. 
§ 1º Cada Coordenação da Diretoria Executiva é composta por 03 (três) membros. 
§ 2º Devem ainda ser inscritos (as) 03 (três) candidatos (as) Suplentes. 
§ 3º Sendo o pleito baseado na majoritariedade a chapa deve ser inscrita com 28 (vinte e oito) 

nomes nas respectivas coordenações e suplência de forma indicativa, que poderão ser alterados de 
coordenações a critério da chapa vencedora.

 § 4º No ato da inscrição as chapas deverão inscrever duas pessoas para integrar a Comissão elei-
toral em representando a chapa.

Art. 12. As chapas deverão conter, além dos nomes, na forma citada no artigo anterior, as respectivas 
assinaturas e número de registro SIAPE dos (as) candidatos(as) e, em apenso, suas cartas-plataforma. 

Parágrafo único. Os pedidos de inscrição das chapas que não preencherem o requisito no caput 
deste artigo serão indeferidos. 

Art. 13. As chapas registradas deverão ser numeradas em ordem crescente, a partir do número 10 (dez). 
§ 1º Alternativamente ao disposto no caput deste artigo, no ato de inscrição, a chapa poderá esco-

lher o número de sua preferência, desde que o mesmo ainda não tenha sido escolhido. 
§ 2º Para os efeitos do § 1º supra deve ser rigorosamente obedecida a ordem de registro das chapas. 
Art. 14. Encerrado o prazo para inscrição das chapas concorrentes ficará criada, na forma do art. 19 

deste regimento, a Comissão Eleitoral que providenciará de imediato, a lavratura de ata da qual cons-
tará o número total de chapas inscritas, seus nomes, número de registro de seus integrantes, que será 
assinada pelos membros da Comissão Eleitoral e por pelo menos 1 (um/uma) integrante de cada chapa. 

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral divulgará a ata de que trata o caput deste artigo imediata-
mente após sua lavratura e assinatura.

DAS (OS) CANDIDATAS (OS) E DA INSCRIÇÃO DE 
CHAPAS PARA ELEIÇÃO DE CONSELHO FISCAL
Art. 15. Em relação a Eleição do Conselho Fiscal, o pleito será baseado na proporcionalidade. 
§ 1º A chapa deverá ser inscrita com 10 (dez) nomes dos (as) candidatos (as) ao cargo efetivo e 

suplência, de forma indicativa.
§ 2º Aplicam-se as mesmas regras de candidatura para eleição da Diretoria Executiva à eleição do 

Conselho Fiscal, com exceção do prazo de filiação, que poderá ser inferior a 1 (um) ano.
§ 3º Aplicam-se as mesmas regras para inscrição de chapas para Diretoria Executiva à eleição do 

Conselho Fiscal, exceto quanto à indicação de representante para a Comissão Eleitoral.

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS PARA ELEIÇÃO DA 
DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL
Art. 16. No caso de pedido de impugnação de chapas ou candidatos (as) inscritos (as), este deverá 

ser efetivado até o dia 14 de março de 2022, até as 12 horas, junto a Comissão Eleitoral que estará 
reunida na sede do Sindicato.

Parágrafo único. Pedidos de impugnação sem indicação do motivo ou entregues fora do prazo 
serão liminarmente indeferidos. 

Art. 17. Havendo pedido de impugnação de candidatos (as) ou chapas, a Comissão Eleitoral se pro-
nunciará até as 14 horas do dia 14 de março de 2022, decidindo todos os casos apresentados, sempre 
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de forma fundamentada, cabendo recurso até as 17 horas do mesmo dia. 
Art. 18. Confirmada a impugnação, decisão da qual não caberá mais recurso, as chapas terão até as 

14 horas do dia 15 de março de 2022, para substituição de nomes, se for o caso, a qual será analisada 
pela Comissão Eleitoral até às 17 horas do mesmo dia. 

Art. 19. Feita a substituição dos nomes impugnados, e havendo aprovação da Comissão Eleitoral, será 
lavrada nova ata com as alterações procedidas, que terá a mesma divulgação assegurada à ata original. 

DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 20. A Comissão Eleitoral será composta por: 
I – 02 (dois) integrantes indicados pela Diretoria Executiva; 
II – 02(dois) representantes de cada chapa inscrita. 
§ 1º Os (as) integrantes da Comissão Eleitoral elegerão, entre si, um (a) Presidente, e 2 (dois) Se-

cretários (as). 
§ 2º Inscritas as chapas e credenciados (as) os (as) representantes de cada chapa, cessa imediata-

mente a participação dos (as) representantes da Diretoria Executiva na Comissão Eleitoral. 
§ 3º A Comissão Eleitoral avaliará a necessidade de sua ampliação e poderá fazer a qualquer mo-

mento, respeitada a paridade na representação de cada chapa inscrita. 
Art. 21. Caberá à Comissão Eleitoral organizar e coordenar o processo eleitoral, recebendo pedidos 

de impugnação e recursos interpostos, competindo-lhe decidir toda a matéria a ele pertinente e, em 
última instância, sempre com base no Estatuto do SINTUFRJ e no disposto neste Regimento Eleitoral, 
nos princípios gerais de direito e equidade. 

Art. 22. A Comissão Eleitoral se reunirá diariamente e durante os 03 (três) dias da eleição, e a qual-
quer momento que se fizer necessário.

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO DA DIRETORIA 
EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL
Art. 23. O voto é facultativo e o sufrágio universal é secreto, sendo obrigatória a identificação do 

(a) eleitor (a) no momento da votação, mediante a apresentação do documento de identidade com foto 
à mesa receptora.

Parágrafo único. É vedado o voto por procuração. 
Art. 24. O voto será atribuído à chapa completa. 
Art. 25. Será considerado voto válido apenas aqueles atribuídos a qualquer uma das chapas concor-

rentes, ressalvado o disposto neste regimento no capítulo da apuração.
Parágrafo único. No caso dos votos em cédula de papel, serão considerados nulos os votos rabisca-

dos, com mais de uma chapa assinalada, ou sem a rubrica de pelo menos um (a) mesário (a), observado 
o disposto neste regulamento quanto à atuação dos (das) Mesário (as).

Art. 26. A versão final contendo a homologação do colégio eleitoral e os locais de votação serão 
divulgados pela Diretoria Executiva em edição especial do Jornal do SINTUFRJ e nas redes sociais do 
sindicato, até o dia 28 de março de 2022. 

§ 1º São eleitores todas (os) servidoras (es) técnico-administrativos e docentes, incluindo ativos, apo-
sentados e licenciados, desde que filiados ao SINTUFRJ e aptos a votar na forma do art. 52, § 1º do estatuto.

§ 2º Para efeito de verificação das obrigações estatutárias utilizar-se-á a o fechamento da folha de pa-
gamentos, com desconto da contribuição ao Sindicato, do mês de fevereiro de 2022 e, as (os) filiadas (os) 
até o dia 17 de março de 2022 que autorizaram o recolhimento da contribuição sindical mensal em folha.

§ 3º Caberá à comissão eleitoral, verificar a efetividade dos requisitos de filiação para votação após 
o fechamento da folha de pagamentos de março de 2022.

§ 4º Haverá seções eleitorais fixas para voto presencial em todos os campi e nas unidades hospita-
lares, vedada a criação de seções eleitorais volantes.

§ 5º Eleitoras (es) ausentes na listagem poderão reivindicar inclusão, e as (os) interessados poderão 
questionar, mediante impugnação fundamentada, a lista apresentada até o dia 25 de março de 2022, 
por escrito, à Comissão Eleitoral.

§ 6º A lista definitiva de filiadas e filiados com direito a voto será homologada pela comissão elei-
toral e divulgada no dia 28 de março de 2022, repassada às chapas inscritas e publicada no sítio da 
entidade na rede mundial de computadores.

§ 7º A lista de locais de votação constante do anexo II, do edital de convocação das eleições, deverá 
ser verificada, ajustada e homologada pela comissão eleitoral até o dia 28 de março de 2022, podendo 
haver criação, fusão, extinção de seções eleitorais e realocação de listas de sindicalizado, tendo em vista 
o colégio eleitoral verificado.

Art. 27. Em cada local de votação haverá uma mesa receptora, composta por um membro de cada 
chapa, com iguais direitos, a quem competirá organizar e dirigir os trabalhos de votação, bem como 
dirimir, em primeira instância, as controvérsias observadas no curso do processo eleitoral. 

§ 1º No caso da referida mesa receptora, por qualquer motivo, não vier a ser instalada, caberá à Co-
missão Eleitoral viabilizar a sua implementação, garantindo o direito às eleições da Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal do SINTUFRJ a serviço da categoria. 

§ 2º Os nomes dos (as) mesários (as) serão apresentados pelas chapas concorrentes à Comissão Elei-
toral, devendo cada chapa indicar pelo menos 1 (um) mesário (a) e 1 (um) fiscal por cada local de votação. 

§ 3º Os (as) mesários (as) fiscais efetivos (as) e os (as) suplentes poderão se revezar como mesários e fiscais. 
Art. 28. Ficará sob a guarda dos (as) mesários (as), durante o horário de votação, os seguintes materiais: 
I – a urna eletrônica cedida pelo Tribunal Regional Eleitoral; 
II – a lista de presença das eleitoras e dos eleitores, a ata de votação do dia e os materiais comple-

mentares ao funcionamento da seção eleitoral;

§ 1º Cada eleitora ou eleitor se identificará à mesa, que autorizará o acesso à cabine de votação da 
urna eletrônica de votação para que o eleitor possa exercer seu direito ao voto.

§ 2º A votação em urna eletrônica deverá coletar o voto para diretoria executiva e para o conselho fiscal
§ 3º Será admitido, nas seções eleitorais designadas para tal conforme a previsão do art. 32, o voto 

em separado e neste caso a seção eleitoral receberá, complementarmente ao previsto nos incisos I e II 
do caput, deste artigo, o material necessário para esse fim, a saber:

I – urna de pano lacrada e rubricada pelos (as) mesários (as);
II – número de cédulas estimadas pela comissão eleitoral, para fins de coleta do voto em separado;
III – envelopes (2 por cédula) para coleta dos votos em separado;
IV – listagens para identificação dos (as) eleitores (as) habilitados e de formalização do voto em separado.
§ 4º A coleta de voto em separado implica a identificação preliminar da aptidão do eleitor ou da 

eleitora que, uma vez, habilitada receberá 02 (duas) cédulas, devidamente rubricadas pelos (as) mesá-
rios (as), uma referente à eleição da Diretoria Executiva e a outra referente a eleição do Conselho Fiscal.

§ 5º No caso do § 4º supra o voto em separado será posto em um envelope sem identificação que será 
por sua vez guardado em outro envelope com a identificação do (da) eleitor (a) – nome e matrícula SIAPE, 
para fins de apuração, sendo obrigatório o depósito das 02 (duas) cédulas na urna pelo (a) eleitor (a).

§ 6º No caso do voto em cédula de papel as rubricas dos (as) mesários (as) no verso das cédulas de 
votação deverão ser feitas no ato de identificação dos (as) eleitores (as).

§ 7º As cédulas não utilizadas e as inutilizadas, independente do motivo, serão entregues à Comis-
são Eleitoral com anotação correspondente na ata do dia.

§ 8º No caso de pane da urna eletrônica, independente do motivo, a comissão eleitoral deverá ser 
acionada para solução do problema, para continuidade da coleta de votos em urna eletrônica ou, na 
impossibilidade desta, a continuidade da coleta de votos de forma manual.

Art. 29. A comissão eleitoral deverá emitir regras complementares de funcionamento, detalhando 
os procedimentos de uso das urnas eletrônicas e resolução de eventuais problemas, observado como 
referência o manual de votação do Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 30. No ato de abertura de cada urna para recebimento dos votos, será lavrada ata que ficará 
sob a guarda dos (as) mesários (as) durante a votação e deverá conter: 

I – nome e local de votação (Centro/Unidade); 
II – número da urna eletrônica usada na seção eleitoral;
III – número da urna de pano usada na seção eleitoral, quando esta for usada; 
IV – nome dos (as) mesários (as), assim como a substituição dos (as) mesmo (as); 
V – horário de abertura e fechamento da seção eleitoral; 
VI – número de eleitores (as) e de votação no dia; 
VII – qualquer ocorrência, anormalidade ou fato relevante ocorrido durante a votação ou qualquer 

registro que seja solicitado por fiscais das chapas. 
Art. 31. A abertura e fechamento das urnas, a cada dia de votação, deverá ser feito no horário 

estabelecido para aquele local, por meio de instalação e verificação de início de votação da urna ele-
trônica, na presença de pelo menos 1 (um) dos (as) componentes da mesa receptora e 1 (um) membro 
da Comissão Eleitoral.

Art. 32. Nos casos em que o nome do (da) eleitor (a) não conste na lista de eleitores aptos a votar 
na seção eleitoral, a mesa coletora dos votos deverá orientá-lo a se deslocar para o local de votação 
onde está habilitado para uso de urna eletrônica ou, para a seção eleitoral mais próxima reservada para 
a coleta de voto em separado.

§ 1º A coleta de votos em separado ocorrerá apenas nas seções eleitorais designadas pela Comissão 
Eleitoral para tal fim, observados os critérios de proximidade geográfica e outros que julgar necessários.

§ 2º A identificação das seções eleitorais designadas para coleta de voto em separado será divulga-
da na mesma publicação destinada à formalização final dos locais de votação do pleito.

§ 3º As urnas utilizadas para coleta de votos em separado, deverão ser lacradas ao final do dia e 
trocadas por outras novas em cada dia de votação, devendo as já utilizadas serem enviadas para a sede 
do SINTUFRJ tão logo seja encerrada a votação no dia respectivo, para guarda na sala destinada para 
esse fim, até o momento da apuração dos votos.

§ 4º Recolhidas as urnas de votação, pela comissão eleitoral, estas ficarão depositadas em sala pre-
viamente designada para este fim, de conhecimento de todas as chapas inscritas no processo eleitoral, 
cabendo a estas a fiscalização da guarda.

Art. 33. Será permitida a boca de urna desde que respeitados os cuidados sanitários decididos pela 
comissão eleitoral e, ainda, desde que não atrapalhe o ato de votação e não promova aglomeração.

DA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA 
EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL
Art. 34. A Apuração ficará a cargo da comissão eleitoral e dos representantes de chapa.
§ 1º A apuração será no último dia de votação, após o fechamento das seções eleitorais e da organi-

zação dos trabalhos pela Comissão Eleitoral, podendo ser prorrogado para o dia subsequente ao último 
dia de votação, sendo dia útil ou não, de acordo com o consenso da Comissão Eleitoral.

§ 2º A Comissão Eleitoral, procederá à conferência e totalização dos Boletins de Urna das urnas eletrônicas.
Art. 35. A comissão eleitoral deverá emitir regras complementares da rotina de apuração detalhando 

os procedimentos de verificação e totalização dos boletins de urna das urnas eletrônicas e resolução de 
eventuais problemas, observado como referência o regramento de apuração do Tribunal Regional Eleitoral.

§ 1º Para apuração dos votos consignados em cédula de papel, serão compostas mesas apuradoras, em 
número definido pela comissão eleitoral, compostas por, no máximo, 1 (um) apurador (a) de cada chapa.

§ 2º As chapas indicarão um nome para integrar cada uma das mesas apuradoras, respeitado o 
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limite do caput deste artigo, sendo permitida a substituição dos (das) indicados (as). 
§ 3º Os (as) apuradores (as) deverão ser credenciados (as) junto à Comissão Eleitoral. 
Art. 36. O processo de verificação de cada urna verificará se o número total de cédulas corresponde 

ao número de votantes, mediante verificação dos dados constantes da ata de votação.
§ 1º Caso haja diferença superior a 5% (cinco por cento) entre o número total de votos e o número 

de votantes constantes da ata referida no artigo anterior, a mesa apuradora deverá requisitar a listagem 
de votação e verificar as assinaturas dela constantes.

§ 2º Em se mantendo a diferença observada, após todas as checagens e recontagens possíveis por 
parte da Mesa apuradora, a urna em questão será anulada, sob autorização da Comissão Eleitoral, não 
devendo ser apurada em nenhuma hipótese.

§ 3º Os votos em separados não serão considerados para efeito da anulação de que trata este artigo.
Art. 37. Finda a conferência dos boletins de urna, a Comissão Eleitoral imprimirá o relatório de vo-

tação do sistema eleitoral, contando o resultado geral – votos de cada chapa, votos em branco e votos 
nulos – e a listagem dos eleitores que exerceram o direito ao voto.

Parágrafo único. Havendo na seção eleitoral votos em separado ou colhidos em cédula de papel, 
estes deverão ser apurados pelas mesas designadas pela comissão eleitoral, somando-se o resultado ao 
previsto no caput deste artigo.

Art. 38. Previamente à apuração dos votos em separado a Comissão Eleitoral deverá verificar a 
idoneidade dos mesmos, mediante a verificação de:

I – habilitação do (a) eleitor (a) para a eleição, na forma do estatuto do sindicato e deste regimento;
II – verificação de que o (a) eleitor (a) não votou ordinariamente na seção em que estava inscrito, 

ou em separado em outra seção eleitoral.
§ 1º Votos em separado que não estejam devidamente acondicionados nos envelopes – carta e 

sobrecarta – e nesta última identificados na forma deste regimento, serão descartados, considerados 
inválidos e não comporão a contabilidade dos votos do pleito para nenhum efeito.

§ 2º Votos em separado cuja identificação de sobrecarta esteja ilegível ou incompleta, implicando 
inviabilidade da verificação prevista o caput deste artigo, serão descartados, considerados inválidos e 
não comporão a contabilidade dos votos do pleito para nenhum efeito.

Art. 39. Os votos serão apurados e registrados em ata de apuração, da qual deverá constar: 
I – local de votação do qual procede à urna; 
II – total de eleitores da urna; 
III – total de votantes da urna; 
IV – total de assinaturas e de cédulas; 
V – número de votos válidos de cada chapa; 
VI – número de votos nulos; 
VII – número de votos em branco; 
VIII – número de votos em separado; 
IX – assinatura dos (as) apuradores (as).
Art. 40. O processo de apuração será acompanhado pela Comissão Eleitoral e pelos (as) fiscais 

designados (as) pelas chapas concorrentes, na quantidade de 01 (um) fiscal para cada chapa inscrita, 
devidamente credenciado (a) junto àquela comissão, permitida a substituição.

§ 1º As impugnações e questionamentos das chapas serão resolvidas pela comissão eleitoral du-
rante o processo de apuração.

§ 2º Finda a apuração, a Comissão Eleitoral totalizará os votos, elaborando mapa final de votação 
que conterá a discriminação dos votos para cada chapa, dos votos brancos e dos nulos, por local de 
votação e já totalizados os de toda a Universidade

§ 3º Concluído o processo de apuração a Comissão Eleitoral proclamará o resultado.

DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES DA DIRETORIA 
EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL
Art. 41. As eleições para Diretoria executiva e do conselho fiscal do SINTUFRJ ocorrerão de acordo 

com os seguintes critérios: 
I – quando houver apenas duas chapas inscritas para Diretoria Executiva, a chapa eleita será aquela 

que obtiver 50% mais um (cinquenta por cento mais um voto) dos votos válidos. 
II – se houver mais de duas chapas inscritas, as eleições para Diretoria Executiva do SINTUFRJ ocor-

rerão em dois turnos, desde que nenhuma delas obtenha, no primeiro turno, 50% mais 1 (cinquenta por 
cento mais um voto) dos votos válidos no processo eleitoral. 

III – no caso da chapa mais votada, no primeiro turno, obter 50% mais 1 (cinquenta por cento mais 
um) dos votos válidos, esta será aclamada vencedora sem necessidade de segundo turno. 

IV – havendo necessidade de realização de dois turnos nas eleições, o segundo turno ocorrerá nos 
dias 10, 11, e 12 de maio de 2022. 

V – na hipótese do inciso anterior concorrerão no segundo turno apenas as duas chapas mais 
votadas no primeiro turno. 

VI – havendo empate entre as chapas concorrentes no segundo turno, serão realizados tantos tur-
nos subsequentes quanto forem necessários para estabelecer o desempate. 

VII – é vedada a fusão de chapas regularmente inscritas, em qualquer dos turnos;
VIII – é vedada a mudança de candidatos (as) das chapas, em qualquer dos turnos, salvo se houver 

impugnação de candidatos (as) e após a homologação das chapas, o falecimento de algum (a) destes (as).
IX – no caso de haver apenas uma chapa inscrita a mesma estará eleita com maioria simples dos 

votos válidos, desde que atingido o quórum mínimo de 10% dos eleitores sindicalizados, conforme o 
Artigo 52, § 4º do Estatuto. 

X – em relação a eleição para Conselho Fiscal, pelo critério ser da proporcionalidade, não haverá 
segundo turno.

Art. 42. Feita a apuração e totalização dos votos, observados o disposto neste regimento, serão 
considerados eleitos para a Direção Executiva e suplência os candidatos constantes na lista ordenada da 
chapa vencedora do pleito, devendo, por fim, ser lavrada ata final das eleições pela comissão eleitoral, 
que será imediatamente levada a público, e da qual constará: 

I – dia, hora e local da abertura e encerramento dos trabalhos; 
II – número total de eleitores(as) que votaram em cada turno; 
III – resultado geral das apurações; 
IV – narração sucinta de protestos e impugnações eventualmente formulados pelas chapas;
V – todas as demais ocorrências relevantes havidas durante a apuração; 
VI – a diretoria e o conselho fiscal eleitos e seus respectivos cargos.
Art. 43. O prazo para apresentação de recurso estatutário dos resultados da eleição será de 2 (dois) 

dias úteis contados a partir do primeiro dia útil após a proclamação do resultado pela Comissão Eleitoral. 
Parágrafo único. Serão acolhidos e analisados, pela Comissão Eleitoral, exclusivamente os recursos 

das chapas concorrentes que digam respeito à violação das normas estabelecidas por este regulamento.

DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 44. O formato da votação em urna eletrônica será elaborado pela Comissão Eleitoral seguindo 

as orientações técnicas de uso das urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Parágrafo único. A cédula de votação em papel será elaborada pela Comissão Eleitoral, obedecendo o 

seguinte critério: Serão criadas cédulas distintas para eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, com 
06 (seis) cores distintas as diferenciando, utilizando-se 02 (duas) cores diferentes para cada dia de votação.

Art. 45. A posse da nova Diretoria Executiva do SINTUFRJ e do Conselho Fiscal será realizada, após 
o resultado final, no dia 25 de maio de 2022. 

Art. 46. Cada chapa poderá credenciar até 2 (dois/ duas) advogados (as) junto à Comissão Eleitoral 
exclusivamente para acompanhamento do processo eleitoral e assessoramento da chapa.

Parágrafo único. O assessor jurídico do SINTUFRJ estará à disposição para dirimir quaisquer dúvidas 
porventura existentes. 

Art. 47. As Chapas concorrentes têm direito a suporte material para divulgação de suas campanhas, 
fornecido pela Entidade, na seguinte forma: 

I – 300 (trezentos) cartazes A3 (colorido); 
II – 3.000 (três mil) jornais em formato tabloide (duas cores); 
III – 3.000 (três mil) notas em formato A4 ou 6.000 em ½ ofício (preto e branco); 
IV – 300 (trezentas) folhas de adesivos em papel A4; 
V – 4 (quatro) faixas, tamanho 1,30m x 3,00m, formato da capacidade total da máquina de impres-

são (colorido); 
VI – publicação de material virtual no site do sindicato, em seção específica, com divulgação pelo 

mailing e redes sociais da entidade;
VII – publicação de uma página do Jornal do Sintufrj para cada chapa durante o período eleitoral.
VIII – 08 (oito) horas do carro de som do SINTUFRJ que poderão ser usados em um só dia ou em até 

quatro períodos diferentes de duas horas, sendo o critério de agendamento a ordem de chegada dos 
pedidos, com alternância de turno, que serão registrados em ata e publicizados pela Comissão, sendo 
que o veículo terá um profissional habilitado e com roteiro previamente definido.

§ 1º A elaboração da arte final ficará a cargo de cada chapa, devendo ser entregue à Diretoria Exe-
cutiva do SINTUFRJ até 7 (sete) dias antes da eleição; 

§ 2º Recebido o arquivo digital, com uma cópia impressa, o material será executado por ordem de 
chegada e entregue ao representante da Chapa em até 48 horas.

§ 3º A operacionalização do disposto no inciso VI do caput deste artigo ocorrerá por meio da cria-
ção, pelo Sintufrj, de espaço específico (hotsite) em seu sítio na rede mundial de computadores para 
divulgar o processo eleitoral, hospedando também o blog de cada chapa.

§ 4º  A administração de cada blog será responsabilidade de cada chapa.
§ 5º  O Sintufrj enviará comunicados das chapas por suas redes, contendo título (até 100 caracteres 

com espaço) resumo (até 450 caracteres com espaço) e link. Nas redes Telegram, WhatsApp e e-mail, 
serão até dois envios por semana por chapa. No caso de Instagram, Facebook e Twitter, até um envio por 
dia na forma deste regulamento. Os conteúdos deverão ser enviados pelas chapas ao e-mail designado 
até 24h antes do envio desejado, conforme definição de critérios estabelecidos pela comissão eleitoral.

§ 6º Cada chapa poderá publicar um vídeo por semana no canal do Sintufrj no YouTube, em formato 
a ser definido pela comissão eleitoral.

§ 7º Cada chapa poderá criar uma “fan page” no Facebook, cujo endereço será compartilhado 
diariamente na página oficial do Sintufrj.

§ 8º Cada chapa terá direito a publicar um “card” por dia no “feed” e no “stories” do perfil oficial 
do Sintufrj no Instagram.

Art. 48. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Eleitoral por maioria simples. 
Art. 49. O presente regimento aprovado na assembleia geral de sindicalizadas e sindicalizados em 9 

de fevereiro de 2022, entra imediatamente em vigor, ficando a diretoria executiva obrigada a publicá-lo 
na íntegra no jornal do SINTUFRJ. 

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2022. 
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