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Especial

Diretoria

de Base

ELEIÇÕES DE BASE

De 15 a 19 de outubro acontecem 
as eleições para composição da dire-
toria de base do Sintrajud.

O período de inscrição de candi-
daturas durou de 10 a 29 de setembro 
e foram registradas 37 candidaturas.

O voto
Nos locais de trabalho citados nas 

próximas páginas haverá uma lista 
de votação. Se você é sindicalizado 
seu nome deve constar dela. Mas se 
você mudou de local e não atualizou 
seus dados cadastrais no Sindicato, 
ou filiou-se recentemente (até o mo-
mento da votação), pode ser que seu 
nome não conste na lista. Nesse caso, 
você pode votar em separado e cabe-
rá à coordenação da eleição validar 
seu voto, observados os critérios re-
gimentais. O voto é direto e secreto.

A apuração acontece imediata-
mente após o encerramento da vota-
ção no local, sendo proclamado/s o/s 
vencedores. No caso dos cartórios 
eleitorais, a apuração se dará após a 

coleta dos votos em todas as zonas 
eleitorais participantes do pleito na 
respectiva região administrativa.

Em caso de disputa e empate, será  
eleito representante o servidor com 
mais tempo de filiação.

O Conselho  de Base
O Conselho é a instância delibe-

rativa para formular as estratégias e 
planos de luta do Sindicato,  aproxi-
mando a entidade da categoria.

Previsto no Estatuto do Sintra-
jud, é composto por representantes 
dos locais de trabalho, a diretoria 
executiva e representantes dos apo-
sentados e aposentadas. O Con-
selho se reúne trimestralmente ou 
quando necessário.

O que faz o diretor de base
Os diretores de base são respon-

sáveis por manter os trabalhadores 
informados sobre as iniciativas do 
Sintrajud e por notificar a diretoria 
executiva sobre a necessidade de atu-

ação para solucionar problemas dos 
locais de trabalho.

É o diretor de base quem tem a 
responsabilidade de assegurar que os 
materiais informativos do Sindicato 
cheguem aos trabalhadores.

Também é papel do represen-
tante de base encaminhar as de-
cisões aprovadas em assembleia 
(setorial ou geral) da categoria, or-
ganizar e realizar reuniões no seu 
local de trabalho e convocar as-
sembleias para questões específicas 
da unidade ou da região.

Além disso, ele ou ela deve 
acompanhar as reuniões do Con-
selho e, principalmente, atuar no 
local de trabalho em defesa das de-
mandas e interesses dos servidores.

Aposentados
Os servidores aposentados vão 

eleger seus representantes num 
encontro específico para esse fim, 
marcado para o dia 7 de novembro, 
na sede do Sindicato.

Participe da eleição para o Conselho de 
Base e fortaleça a luta por seus direitos

Entre os dias 15 a 19 de outubro, o Sintrajud realizará a coleta de votos em todos os fóruns e 
cartórios eleitorais onde houve inscrição de servidores para o cargo de diretor de base.

Joca Duarte

Reunião do Conselho de Base em março deste ano.



Candidatos à eleição da diretoria de base para composição da gestão 2018/2020

Juliana Soares de 
Lima (310ª ZE/Guarujá - 
R.A./S. José dos Campos)

Marcos dos Santos 
Pereira (276ª ZE/

Osasco - R.A./Grande SP) 

Justiça Eleitoral

Elizaldo Veríssimo 
da Silva ‘Ely‘

Raquel Morel 
Gonzaga

TRE/Miquelina

Cléber Borges
de Aguiar

Francisco Antero 
Mendes Andrade

TRF-3/Torre Sul

Ana Silva
Poço

Beatriz Mazzei 
Nubié Massariol

JFSP - CEUNI

TRT-2/Fórum Trabalhista Ruy Barbosa

Eleilson da Costa 
Rodrigues

Felippe Sammarco 
Fernandes Pinto

Larissa Castro 
Chryssafidis

Lucas Alves
Bento

Pedro Lorenzi 
Breier

Ronald de 
Carvalho Fumagali

Tadeu Romano
de Godoy

JFSP/Adm. República

Rogério Rocco 
Duca

JFSP/Peixoto Gomide

José Carlos 
Sanches

Marcos Gonçalves 
de Souza

JFSP/Franca

Salomão Sousa 
Ferreira

TRT-2/ VT São Vicente

João Carlos 
Carvalho da Silva

JFSP/Marília

Christine Monique 
Richmond

TRT2/VT Santos

Luiz Cesar
de Paiva Reis

JFSP/Caraguatatuba

Katia Machado 
Ferla

JFSP/Bauru

José Carlos 
Hoffmann Palmieri

JFSP/JEF Campinas

Antonio
Catselidis

JFSP/Americana

Karlene Macedo
de Oliveira

Luiz Felipe Corrêa 
Vasques

JFSP/JEF Santos

Milton Cordoni

JFSP/Alameda Jaú

Turmas Recursais

Rodrigo Carneiro 
Oliveira Titzmann

TRT-2/Unid. Adm. III

Ênio Ferreira 
Mathias

TRT-2/VT Praia Grande

Lucas Bizi
Fracassi

JFSP/Campinas

JFSP - JEF Capital

Leila Ázar Marta Luiza 
Marques Osumi

Rubens Brito do 
Nacimento

Antonio Carlos 
Correia

Daniel Paulo 
Correia de Souza

Rogério Costa 
Ferreira

JFSP/Execuções Fiscais

Conheça aqui as servidoras e servidores que estão se dispondo 
a fortalecer a organização da categoria no próximo período, assu-
mindo a diretoria de base em seus locais de trabalho.

Você, que é sindicalizada ou sindicalizado, participe da votação 
e amplie a legitimidade do Conselho de Base. Você, que ainda não é 
filiado ao Sintrajud, pode se associar no momento da votação (ape-
nas para concorrer é preciso estar sindicalizado há mais tempo).

No próximo período, que deve ser de muitos ataques, um sin-
dicato forte é fundamental para a defesa de direitos. Por isso, a di-
retoria do Sintrajud fez questão de fazer valer o compromisso de 
renovação e ampliação dos representantes dos locais de trabalho.

Participe e eleja um Conselho de Base forte.

Renovar a diretoria de base é um dos compromissos assumidos pela atual gestão à frente do Sintrajud.
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CAPITAL
Local Elege até Data Horário
Execuções Fiscais 03 15/10 11h às 18h
TRF-3/Torre Sul 08 15/10 11h às 18h
JF Adm. República 01 16/10 11h às 12h
JF Adm. P. Gomide 02 16/10 13h às 18h
TRT-2/Un. Adm. III 01 17/10 11h às 12h
TRE Miqueilina 04 17/10 12h às 18h

Forúm Ruy Barbosa 05 17/10 
18/10

13h às 18h
11h às 18h

CEUNI 03 18/10 
19/10

11h às 13h
11h às 13h

JEF São Paulo 04 18/10 
19/10

14h às 18h
14h às 18h

JF Turmas Recursais 02 16/10 11h às 18h

BAIXADA SANTISTA
Local Elege até Data Horário
JF Santos 03 15/10 11h às 19h
JT Santos 02 16/10 11h às 18h
272ª Zona Eleitoral * 17/10 12h às 14h
273ª Zona Eleitoral * 17/10 12h às 14h
317ª Zona Eleitoral * 17/10 12h às 14h
JT Praia Grande 01 17/10 15h às 18h
177ª Zona Eleitoral * 18/10 12h às 13h
JT São Vicente 01 18/10 15h às 18h
310ª Zona Eleitoral * 19/10 10h às 12h
119ª Zona Eleitoral * 19/10 14h às  15h
295ª Zona Eleitoral * 19/10 17h às 18h

* Os cartórios eleitorais da Baixada Santista elegem 01 (um) diretor de base.

INTERIOR
Local Elege até Data Horário
JF Americana 01 15/10 11h às 12h
JEF Campinas 01 15/10 14h às 15h
JF Campinas 02 15/10 16h às 18h
JF Bauru 02 16/10 11h às 15h
JF Marília 02 17/10 11h às 14h
JF Franca 01 18/10 11h às 15h
JF Caraguatatuba 01 19/10 13h às 15h

Confira o roteiros das urnas
Votação acontece somente onde há candidatos inscritos.

Para assegurar a representatividade dos 
locais de trabalho, há critérios para que 
sejam eleitos os diretores de base. Confira 
abaixo quantos representantes seu fórum 
ou unidade administrativa pode eleger.
03 a 25 associados podem eleger 1 
diretor de base
26 a 50 associados podem eleger 02 
diretores de base
51 a 100 associados podem eleger 03 
diretores de base
Mais de 100 associados podem eleger 
mais 1 diretor de base a cada 100 ou 
fração.

Quantos diretores 
de base podem ser 

eleitos

Nestas eleições, 68 locais de tra-
balho em todo o Estado passarão a 
estar representados no Conselho de 
Base do Sintrajud.

Além das unidades listadas ao 
lado, na Justiça Eleitoral, na Região 
Administrativa dos cartórios da 
Grande São Paulo, o pleito será reali-
zado em 60 cartórios onde há servi-
dores sindicalizados. Esses locais se-
rão percorridos pelo Sindicato com 
urna volante. O horário de visita ao 
cartório será previamente agenda-
do por telefone.

Essa mudança no processo eleito-
ral é fruto da aprovação de proposta 
da diretoria do Sindicato de ampliar 
a representação dos servidores por 
prédio e garantir que locais de tra-
balho que não têm diretoria de base 
passem a ter - especialmente os car-
tórios eleitorais.

Confira no quadro abaixo os cri-
térios de eleição e, ao lado, o roteiro 
de urnas nos fóruns e tribunais da 
Capital, Baixada Santista e interior 
do Estado. As eleições acontecem 
onde houve inscrição de servidores.


