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AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL  DAS ELEIÇÕES DA 

NOVA DIRETORIA A SER ELEITA PARA O QUADRIÊNIO 2021/2025. 

 

 

A chapa “ Renovar é preciso”, neste ato representada pelo seu candidato 

a Presidente, Sr. Wederson Osmar Moreira, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Senhoria, apresentar IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DA CHAPA “JUNTOS 

SOMOS MELHORES” pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 

 

Em 25 de setembro de 2020, foi publicado Edital com as regras de 

participação na votação da eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o quadriênio 

2021/2025 do SINDILEGIS. Nesta oportunidade, restaram determinadas as normas 

gerais acerca de tal pleito, bem como foram fixados os prazos das etapas da eleição. 

No dia 19 de outubro de 2020, a Comissão Eleitoral divulgou no sítio 

eletrônico do SINDILEGIS a inscrição das chapas “Juntos Somos Melhores” e 

“Renovar é Preciso” com as respectivas relações de candidatos. 

Ocorre, por seu turno, que a chapa “Juntos Somos Melhores” apresentou 

inscrição desrespeitando os preceitos contidos no Estatuto do Sindicato dos Servidores 

do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, mormente em relação 

aos artigos 24, 51, 55 e 74. 

 Os artigos 24, 55 e 74 tratam, respectivamente, da composição da 

Diretoria, das regras de eleição dos membros da Diretoria e das disposições transitórias 

relativas ao registro de chapas pela Comissão Eleitoral na Eleição de 2020. 

Da leitura dos citados artigos, passemos a análise sistêmica do processo 

eleitoral em curso. 

Quanto à composição das chapas temos, segundo os dispositivos citados: 

a) o cargo de Presidente será do TCU; b) cada Casa ocupará uma Vice-Presidência; e c) 
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as Diretorias Administrativas e Financeiras serão compostas por um candidato oriundo 

da Câmara e outro do Senado. Tal composição, por seu turno, possibilita que a 

ocupação quantitativa igualitária de candidatos por membros de cada Casa, ou seja, 2 

membros do TCU, 2 membros da Câmara dos Deputados e 2 membros do Senado. 

No que se refere aos demais cargos, o artigo 55, inciso II do Estatuto em 

questão ainda dispõe que: a) 3 (três) cargos serão obrigatoriamente ocupados por 

candidatos oriundos do mesmo órgão a cujos quadros de pessoal pertencer o Presidente, 

ou seja, caberão 5 cargos de Diretores titulares ao TCU; e b) os outros 8 (oito) cargos 

serão ocupados de forma equitativa por candidatos de órgão distinto do Presidente, 

assim sendo, caberão 6 cargos de Diretores titulares a cada uma das Casas 

remanescentes: Câmara dos Deputados e Senado. 

Ocorre, por seu turno, que surpreendentemente, a chapa “Juntos Somos 

Melhores” apresentou uma nominata flagrantemente desconforme com as 

disposições estatutárias, eis que é composta por 5 Diretores titulares do TCU
1
, 7 

Diretores titulares da Câmara
2
 e 5 Diretores titulares do Senado

3
, destinando, portanto, 

um cargo a mais a candidatos oriundos da Câmara, em detrimento de candidato oriundo 

do Senado.  

A supracitada chapa agiu de forma semelhante com relação aos cargos dos 

suplentes, uma vez que a proporção indicada no artigo 55, § 1º do Estatuto em apreço 

também foi desrespeitada, já que ao invés de 3 candidatos de cada Casa para os cargos 

de suplente, a nominata da chapa foi composta por 3 membros do TCU
4
, 2 membros  da 

Câmara
5
 e 4  membros do Senado

6
. 

                                                                 
1
 Alison Aparecido Martins, Reginaldo de Sousa Coutinho, Elisa Bruno, Evaldo José da Silva Araújo e 

Regis Soares Machado. 
2
 Paulo Cezar Alves, André Walter Queiroz Galvão, Helder Pinto Azevedo, Ogib Teixeira de Carvalho 

Filho, Fátima Maria de Freitas Mosqueira, Marcos Alberto dos Reis e Magda Helena Tavares Chaves. 
3
 Antonio Vandir de Freitas Lima, Eduardo Augusto Lopes, Fabio Fernando Moraes Fernandez, Pedro 

Enéas Guimarães Coelho Mascarenhas e Petrus Elesbão Lima da Silva. 
4
 Raquel Zampietro, Paulo Nagel e Astrogildo Lima Franco. 

5
Adiel Lopes dos Santos e Fabricio Rocha de Sousa. 

6
 Fabio de Souza Oliveira, José Maurício Lima de Souza, Maria Ignez Cavalcanti de Souza e Maria 

Ivoneide Vasconcelos Soares.  
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É indiscutível a importância da distribuição esquemática prevista no 

Estatuto, não podendo, assim, ser desconsiderada, visto que a Casa que ocupará a 

Presidência terá um Diretor a menos que as demais Casas. Por sua vez, as outras Casas 

devem contar com igual número de representantes, sob pena de ofensa ao equilíbrio 

representativo tão cuidadosamente assegurado pelo Estatuto, que constitui a Lei Maior 

da entidade.  

De outro giro, é de grande valia ressaltar que a composição nominal da 

chapa “Juntos Somos Melhores” viola a disposição estatutária prevista no artigo 51 do 

Estatuto do SINDILEGIS, uma vez que tal dispositivo apenas admite o exercício de 2 

(dois) mandatos  consecutivos em cargos de Diretoria. Vejamos (destacamos): 

Art. 51. O mandato dos membros da Diretoria terá duração de 3 (três) anos. 

Parágrafo Único. Será admitido o exercício de, no máximo, 2 (dois) 

mandatos consecutivos em cargos da Diretoria, vedada a reeleição no 

cargo de Presidente e a apresentação de candidatura pelo Presidente aos 

cargos referidos nos incisos II a V do artigo 24.” 

 

In casu, a chapa “Juntos Somos Melhores” tenta concorrer ao quadriênio 

2021/2025 apresentando o nome do atual presidente do SINDILEGIS, qual seja, Alison 

Aparecido Martins, como candidato ao 4° mandato consecutivo, bem como apresenta 

candidatos que concorrem a um 3º mandato consecutivo, a saber: Paulo Cézar Alves 

(Vice-Presidente para a Câmara dos Deputados), Helder Pinto Azevedo (Diretor 

Administrativo), Ogib Teixeira de Carvalho Filho (Diretor de Aposentados e 

Pensionistas) e Petrus Elesbão Lima da Silva (Diretor de Benefícios). Essas 

informações são facilmente verificáveis no site do Sindilegis (Institucional/ História/ 

Diretorias Anteriores), bem como anexamos as respectivas atas de posse.  

Importante observar que o disposto no parágrafo único do art. 51 constitui 

claramente uma condição de elegibilidade para a chapa, aplicando-se imediatamente, 

no mesmo momento da vigência do Estatuto – a não ser que haja expressa 

excepcionalização nas Disposições Transitórias, o que não se verifica. Logo, alcança 

qualquer um que objetivamente esteja nessa condição – ou seja, na tentativa de exercer 

um terceiro mandato. A doutrina ensina que as inelegibilidades não constituem sanções, 
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mas pré-requisitos de elegibilidade, sem o atendimento dos quais não é possível 

concorrer a cargo eletivo. Isso significa que não se trata de retroação da regra, mas de 

imposição de um crivo eleitoral quanto ao qual o candidato deve se submeter no 

momento da eleição, a partir de sua vigência.  

Observe-se que não houve previsão de qualquer regra de transição 

excepcionando o citado dispositivo. No Título VII do Estatuto, denominado “Das 

Disposições Gerais e Transitórias”, não há qualquer excepcionalização da regra 

indicada, a qual tem, portanto, vigência plena. Tanto isso é verdade que o parágrafo 

único do art. 77 expressamente determina que fica “assegurada a continuidade das ações 

iniciadas em sua vigência”, isto é, na vigência do Estatuto anterior.  

Repare-se que na segunda parte do parágrafo único, do art. 51 consta o 

seguinte comando: “vedada (...) a apresentação de candidatura pelo Presidente aos 

cargos referidos nos incisos II a V do artigo 24”. Isso significa que o atual Presidente do 

SINDILEGIS não poderia concorrer aos cargos de Vice-Presidente e de Secretário 

Geral, tanto que apresenta-se como candidato ao cargo de Diretor de Benefícios. Seria 

concebível acreditar que essa segunda parte do dispositivo tem a aplicação imediata e a 

primeira parte não? Evidentemente não.  

Vejamos como as condições de inelegibilidade são encaradas por nossa 

Corte Maior. A Lei Complementar 64/90 traz uma extensa lista de situações de 

inelegibilidade relativa, todas dependentes do trânsito em julgado para terem 

efetividade. Posteriormente, contudo, referida lei complementar foi alterada pela LC 

135/2010, conhecida como “Lei da Ficha Limpa”, para incluir hipóteses de 

inelegibilidade que valeriam já a partir do julgamento em segunda instância, isto é, após 

decisão de órgão colegiado, ainda que sem o trânsito em julgado. Após extensos 

debates, o STF decidiu que a “Lei da Ficha Limpa” é compatível com a Constituição 

Federal e pode ser aplicada a atos e fatos ocorridos anteriormente à edição da lei 

que a implementou, até porque não há que se falar em direito adquirido a regime 

jurídico de elegibilidade – isto é, a elegibilidade seria condição a ser averiguada 

por ocasião de cada pleito eleitoral segundo a lei da época (ADC 29/DF e ADC 

30/DF, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux, fevereiro/2012). 
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É cediço que é dever da Comissão Eleitoral zelar pelo legal e bom 

andamento do pleito, cabendo a esta prestigiar e efetivamente aplicar toda regulação 

disponível oportuna para sanear eventuais vícios do processo eleitoral, não sendo 

admissível, pois, a manutenção do recebimento da inscrição da chapa “Juntos Somos 

Melhores” nos termos em que se encontra.  

Consta do Estatuto que “Ocorrendo irregularidade na composição da chapa, 

a Comissão Eleitoral fixará prazo de até 30 (trinta) dias antes do pleito eleitoral para 

que sejam supridas as falhas expressamente assinaladas pelo colegiado” (art. 53, 

parágrafo único).  

Dessa forma, restando clarividentes as violações estatutárias cometidas pela 

chapa “Juntos Somos Melhores”, requeremos a sua impugnação, de modo que se fixe o 

prazo estabelecido no parágrafo único do art. 53 para que sejam supridas as falhas que 

esperamos sejam assinaladas por esse Douto Colegiado, a fim de que seja garantido o 

respeito ao devido processo eleitoral vigente. 

Brasília, 20 de outubro de 2020. 

Atenciosamente,  

 

 Wederson Osmar Moreira 

 Candidato a Presidente da Chapa Renovar É Preciso 
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