
REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES DA 
JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – 2020, REALIZADA AOS 26 DE JUNHO 

DE 2020, ÀS 14h20. 

 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
Eu, Antônio Francisco Coutinho Pereira, candidato a presidente do SINDJUS-MA, 
pela Chapa 01, portador do RG nº  124588399-0 SSP/MA, e do CPF nº 001.242.453-
66, declaro, para fins de aprovação da Ata da 17ª Reunião da Comissão Eleitoral do 
Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão – 2020, realizada aos 26 
(vinte e seis) dias do mês de junho de 2020, às 14h20, de forma virtual, através do 
aplicativo TeamLink, que: Após as discussões sobre a matéria, e: i) Considerando a 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus; ii) Considerando, ainda, que a gravidade da pandemia 
em nosso Estado é preocupante, e requer atenção de todos; Considerando o 
consenso entre os representantes das chapas concorrentes; iii) Considerando a 
programação da retomada gradual das atividades presenciais no Poder Judiciário do 
Estado do Maranhão, conforme Portaria-Conjunta nº 34/2020, de 18/06/2020, a 
Comissão Eleitoral, MANIFESTEI-ME FAVORAVELMENTE para a Comissão 
Eleitoral manter as Eleições Gerais para Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, 
Conselho de Ética e Conselho de Representantes do Sindicato dos Servidores da 
Justiça do Estado do Maranhão para o dia 01 de setembro de 2020, das 08h às 17h, 
em todas as Comarcas do Estado do Maranhão. MANIFESTEI-ME 
FAVORAVELMENTE para a Comissão Eleitoral manter suspensa a propaganda 
eleitoral, tanto virtual como presencial, até 09 de agosto de 2020. As propagandas já 
publicadas em sites, blogs e outros meios virtuais, podem permanecer no ar. 
MANIFESTEI-ME FAVORAVELMENTE para a Comissão Eleitoral autorizar a 
propaganda eleitoral, tanto virtual como presencial, a partir de 10 de agosto de 2020.  
MANIFESTEI-ME FAVORAVELMENTE para a Comissão Eleitoral manter suspenso 
o atendimento presencial da Comissão Eleitoral até o dia 05 de julho de 2020. Nesse 
período, a Comissão Eleitoral funcionará em regime de plantão, na modalidade 
sobreaviso, podendo os interessados acionar a Comissão Eleitoral, através do 
telefone nº 98430-7877, do presidente, Sr. Emanoel Jansen Rodrigues ou através do 
e-mail da Comissão Eleitoral (comissaoeleitoral@sindjus.org.br). MANIFESTEI-ME 
FAVORAVELMENTE para a Comissão Eleitoral retomar o atendimento presencial a 
partir do dia 06 de julho do corrente ano. MANIFESTEI-ME FAVORAVELMENTE para 
a Comissão Eleitoral reabrir o prazo para solicitação de voto em trânsito até o dia 
10/08/2020, às 18h00, presencialmente ou através do e-mail da Comissão Eleitoral 
(comissaoeleitoral@sindjus.org.br). MANIFESTEI-ME FAVORAVELMENTE para a 
Comissão Eleitoral reabrir o prazo para os representantes das três chapas 
concorrentes apresentarem a lista de fiscais, com nome completo e documento de 
identidade, podendo ser servidor do Poder Judiciário ou não, por Seção Eleitoral, 
inclusive, junto à Mesa de Apuração Central das Eleições, até o dia 10/08/2020, às 
18h00, presencialmente ou através do e-mail da Comissão Eleitoral 
(comissaoeleitoral@sindjus.org.br). MANIFESTEI-ME FAVORAVELMENTE para a 
Comissão Eleitoral alterar a redação do artigo 9º do Regimento Eleitoral, que passa 



a ter a seguinte redação: Art. 9º – Poderão participar do Processo Eleitoral, com direito 
a votar, todos os filiados quites com suas mensalidades estatutárias, que constarem 
no relatório de consignação fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão, referente ao mês de julho de 2020.  § 1º – Serão excluídos da relação de 
consignação fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, referente ao 
mês de julho, os servidores que solicitarem desfiliação do Sindjus até 31/08/2020. § 
2º – A Secretaria Geral do Sindjus fornecerá, semanalmente, à Comissão Eleitoral, os 
nomes dos servidores que porventura solicitarem desfiliação sindical. § 3º – Caso 
ocorra desfiliação de servidores após o envio dos materiais da eleição para as 
Comarcas, o presidente da Comissão Eleitoral comunicará referida ocorrência ao 
presidente da Mesa Coletora de Votos, para que consigne na lista de votantes, no 
lugar destinado à assinatura, a observação “DESFILIOU-SE”. MANIFESTEI-ME 
FAVORAVELMENTE para a Comissão Eleitoral aprovar a realização de um debate 
virtual entre os candidatos a presidente do Sindjus para o dia 08 de agosto de 2020, 
às 20h00, com transmissão pelas redes sociais. As regras do referido debate serão 
discutidas na próxima reunião da Comissão Eleitoral com os representantes das 
Chapas, marcada para 10 de julho de 2020, às 14h00, por videoconferência. Declaro, 
ainda, que li e estou de acordo com o inteiro teor da referida Ata. 
 
 

         Caxias (MA), 26 de junho de 2020. 

 

 

Antônio Francisco Coutinho Pereira 

CPF nº 001.242.453-66 


