
 
 

 

1 
 

ESTATUTO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CURVELO E REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO I 

DO SINDICATO 

 

 

Capítulo I 

DA CONSTITUIÇÃO E FINALIDADES  

 

Art. 1º. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Bancários de Curvelo e 

Região, com sede e foro na cidade de Curvelo-MG, é constituído para fins de defesa e 

representação legal da categoria profissional dos Empregados em Estabelecimentos 

Bancários, na base territorial de Curvelo, Agua Boa, Araçaí, Bom Jesus do Amparo, 

Cachoeira da Prata, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Confins, Congonhas do Norte, 

Cordisburgo, Corinto, Couto de Magalhaes de Minas, Datas, Diamantina, Felixlândia, 

Ferros, Florestal, Funilândia, Gouveia, Inhaúma, Inimutaba, Itabira, Jaboticatubas, 

Juatuba, Maravilhas, Materlândia, Monjolos, Morro da Garça, Nacip Raydan, Nova 

União, Onça do Pitangui, Papagaios, Paraopeba, Pequi, Pitangui, Pompéu, Presidente 

Juscelino, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santa Maria de Itabira, Santa Maria de Suaçuí, 

Santana de Pirapama, Santo Antônio do Itambé, São Geraldo da Piedade, São Gonçalo 

do Rio Preto, São José da Lapa, São José da Safira, São José de Varginha, São 

Sebastião do Maranhão, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas, Serro, 

Taquaraçú de Minas e Três Marias. 

 

Art. 2º. Constituem finalidades precípuas do Sindicato: buscar melhorias nas condições 

de vida e de trabalho de seus representados; defender a independência e autonomia da 

representação sindical e atuar na manutenção e na defesa das instituições democráticas 

brasileiras. 
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Capítulo II 

DAS PRERROGATIVAS E DEVERES 

 

 

Seção I 

DAS PRERROGATIVAS 

 

Art. 3º. Constituem prerrogativas do Sindicato: 

a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais 

de sua categoria assim como os interesses individuais e coletivos de seus associados, 

nos termos dos poderes que lhes são conferidos pela Constituição Federal; 

b) estabelecer negociações com a representação da categoria econômica, visando a 

obtenção de melhorias para a categoria profissional; 

c) celebrar contratos coletivos de trabalho; 

d) eleger ou designar representantes da categoria; 

e) instalar subsedes regionais na sua base territorial, de acordo com as necessidades e 

possibilidades; 

f) impor contribuições a todos àqueles que participam da categoria representada, de 

acordo com as decisões tomadas em assembleias convocadas especificamente para 

esse fim; 

g) colaborar com o Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos 

problemas que se relacionarem com sua categoria; 

h) filiar-se à Federação e a outras organizações sindicais, inclusive de âmbito 

internacional, de interesse dos trabalhadores, mediante aprovação da assembleia 

geral; 

i) estimular a organização da categoria por local de trabalho e por empresa; 

j) atuar como substituto processual em processos judiciais e administrativos, podendo 

promover, em nome próprio e independente de procuração, ações judiciais que 

tenham como objetivo a defesa de direitos coletivos, difusos e individuais 

homogêneos da categoria; 

k) promover ação civil pública para defesa de direitos e interesses coletivos, difusos e 

individuais homogêneos da categoria profissional; 
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Seção II 

DOS DEVERES 

 

Art. 4º. Constituem deveres do Sindicato: 

a) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social; 

b) manter serviço de assistência judiciária para seus associados, de acordo com suas 

possibilidades financeiras; 

c) promover a conciliação nos dissídios de trabalho; 

d) dentro de suas possibilidades financeiras e estruturais, fundar e manter cooperativas 

de crédito e de consumo e cursos de interesse da categoria; 

e) manter relações com as demais associações de categorias profissionais para 

concretização da solidariedade social e da defesa de interesses nacionais; 

f) colaborar e defender a solidariedade entre os povos para concretização da paz e do 

desenvolvimento em todo o mundo, bem como lutar pela defesa das liberdades 

individuais e coletivas, pelo respeito à justiça social e pelos direitos fundamentais do 

homem; 

g) estimular a organização da categoria por local de trabalho e por empresa; 

 

 

 

TÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS  

 

 

Capítulo I 

DO QUADRO SOCIAL 

 

Art. 5º. O quadro social é composto por trabalhadores pertencentes à categoria bancária 

e admitidos como associados do Sindicato. 

Parágrafo único. A todo trabalhador que integre a categoria bancária é garantido o 

direito de ser admitido como associado do Sindicato, salvo vedações legais e 

estatutárias.  
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Capítulo II 

DOS DIREITOS E DEVERES  

 

 

Seção I 

DOS DIREITOS 

 

Art. 6º. São direitos dos associados: 

a) participar, com direito a voz e voto das assembleias gerais; 

b) votar e ser votado em eleições de representações do Sindicato, respeitadas as 

determinações deste Estatuto; 

c) utilizar as dependências do Sindicato para atividades compreendidas neste Estatuto; 

d) gozar dos benefícios e assistência proporcionados pelo sindicato; 

e) requerer, com um mínimo de associados correspondente a 30% (trinta por cento) 

dos associados quites com suas obrigações estatutárias, convocação de Assembleia 

Geral Extraordinária, desde que justificados os motivos para tal convocação; 

f) recorrer, no prazo de máximo 30 (trinta) dias corridos, de todo ato lesivo de 

interesses ou contrário a este Estatuto: à assembleia geral, de deliberação tomada 

pela diretoria do Sindicato; ou à autoridade competente, de decisão tomada em 

assembleia geral; 

g) excepcionalmente, convocar assembleia geral, na forma prevista neste Estatuto; 

h) desfiliar quando julgar necessário, protocolando junto a Secretaria geral do 

Sindicato seu pedido de desfiliação; 

i) aos associados aposentados serão assegurados os mesmo direitos dos associados em 

atividade laboral, mantendo, inclusive, o direito de votar e ser votado; 

j) o associado desempregado manterá seus direitos, salvo de votar e ser votado, pelo 

período de seis meses, contados da data de rescisão do contrato de trabalho anotada 

na CTPS; 

k) ao associado convocado para a prestação de serviço militar obrigatório e afastado 

por motivo de saúde e/ou processo de reintegração sub judice, serão assegurados os 

mesmos direitos dos associados em atividade laboral, ficando isentos do pagamento 

das mensalidades no período que perdurar essa condição; 
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l) ao associado que se desligar da categoria bancária fica assegurado o direito a 

assistência jurídico-trabalhista, concernente à condição de bancário, pelo período de 

dois anos após o rompimento do vínculo empregatício. 

 

 

Seção II 

DOS DEVERES 

 

Art. 7º. São deveres dos associados: 

a) pagar pontualmente a mensalidade social, bem como toda e qualquer contribuição 

fixada por assembleias gerais, por acordos coletivos e convenções coletivas, bem 

como de sentenças normativas; 

b) exigir da diretoria o cumprimento dos objetivos e determinações deste Estatuto, bem 

como as decisões das assembleias; 

c) zelar pelo patrimônio e serviços do Sindicato, verificando e cuidando da sua correta 

aplicação; 

d) comparecer às reuniões e assembleias convocadas pelo Sindicato; 

Parágrafo único. Os associados não responderão, subsidiariamente, pelas obrigações 

sociais do Sindicato. 

 

 

Capítulo III 

DAS PENALIDADES  

 

Art. 8º. Os associados estão sujeitos às penalidades de suspensão e de eliminação do 

quadro social, quando cometerem desrespeito ao Estatuto, às deliberações das 

assembleias e congressos, à diretoria e seus membros durante o exercício do mandato, 

em função deste. 

Art. 9º. Para analisar o fato, o presidente do Sindicato designará uma comissão de ética 

composta por três membros do sistema diretivo. 

§ 1º. A comissão terá o prazo de dez dias após a sua constituição para analisar o caso e 

notificar o acusado para apresentar sua defesa escrita também no prazo de dez dias 

contados do recebimento da notificação. 
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§ 2º. Decorrido o prazo para apresentação de defesa, a comissão de ética, em cinco dias, 

emitirá seu parecer, fixando neste, se for o caso, a penalidade a ser imposta ao infrator, 

de acordo com a gravidade da falta cometida. 

§ 3º. Em caso de penalidade imposta pela comissão de ética, a questão será submetida à 

assembleia geral convocada para este fim, que proclamará a decisão final. 

 

 

 

TÍTULO III 

DO SISTEMA DIRETIVO  

 

 

Capítulo I 

DA CONSTITUIÇÃO E COMPETÊNCIA 

 

Art. 10. O Sistema Diretivo do Sindicato, com mandado de 04 (quatro) anos, é 

constituído por: 

a) Diretoria Executiva; 

b) Conselho Fiscal; 

c) Delegados Representantes Junto à entidade de grau superior. 

 

Seção I  

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Art. 11. A Diretoria Executiva, à qual cabe a administração do Sindicato, é composta 

por sete membros, a saber: 

1. Presidente; 

2. Secretário Geral 

3. Diretor financeiro 

4. Diretor de saúde, cultura, esporte e lazer; 

5. Diretor de relações sindicais e sociais 

6. Diretor de assuntos jurídicos 

7. Diretor de comunicação e imprensa. 
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§ 1º. A diretoria executiva elegerá, dentre seus membros efetivos, o presidente do 

Sindicato. Os demais cargos serão ocupados, inicialmente, de acordo com a ordem de 

colocação na chapa eleita. 

§ 2º.  A diretoria executiva, no decorrer do mandato, poderá, por decisão própria, 

proceder ao remanejamento de cargos entre seus membros efetivos e entre estes e os 

suplentes. 

§ 3º. Os suplentes da diretoria executiva, respeitadas as atribuições e prerrogativas dos 

membros efetivos, ficam obrigados a prestar ampla ajuda em todas as promoções, 

atividades e trabalhos, sempre que convocados para tal.  

 

Art. 12. Compete à Diretoria Executiva, entre outros: 

a) representar o Sindicato e defender seus interesses perante quaisquer entidades e/ou 

órgãos, públicos ou privados, e em todas as instâncias; 

b) cumprir e fazer cumprir as decisões da assembleia geral e as suas próprias decisões; 

c) reunir-se ordinariamente a cada trimestre e extraordinariamente sempre que for 

convocada pelo presidente ou pela maioria simples de seus membros; 

d) prestar contas da gestão financeira, anualmente, através de balanços e 

demonstrativos contábeis, de acordo com as normas pertinentes; 

§ 1º. As decisões da diretoria só terão validade quando aprovadas pela maioria simples 

de seus membros efetivos.  

§ 2º. Compete ao diretor financeiro adjunto e ao primeiro secretário adjunto substituir o 

diretor financeiro e o secretário geral, respectivamente, quando necessário. 

 

Subseção I  

DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Art. 13. Cada membro da diretoria será responsável pelos atos que praticar no exercício 

do cargo, sendo que a falta cometida por um não se estende aos demais, salvo se, por 

ação ou omissão, tenham contribuído para a prática do ato faltoso ou ilícito. 

 

1 - DO PRESIDENTE 

Art. 14. Ao Presidente compete: 
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a) representar o Sindicato judicial e administrativamente, podendo delegar poderes e 

outorgar mandato; 

b) convocar e presidir as assembleias gerais e as reuniões da Diretoria Executiva e do 

Conselho Diretivo; 

c) cumprir e fazer cumprir as deliberações das assembleias, da diretoria e do sistema 

diretivo; 

d) convocar o processo eleitoral da entidade; 

e) ordenar as despesas autorizadas no orçamento ou em créditos adicionais ou especiais 

e assinar, juntamente com o diretor financeiro, os cheques de responsabilidade do 

Sindicato; 

f) assinar as atas das reuniões, a previsão orçamentária, prestação de contas e todos os 

demais documentos que despendam de sua assinatura; 

g) admitir e dispensar empregados do Sindicato, fixando-lhes o salário e as atribuições, 

conforme a necessidade dos serviços, sob aprovação da diretoria; 

h) resolver os casos de urgência, prestando, posteriormente, contas e esclarecimentos à 

diretoria executiva; 

i) administrar os interesses do Sindicato em tudo quanto não for atribuído a outros 

órgãos ou a membros da diretoria executiva, por este Estatuto, por lei, ou por delegação 

da assembleia geral. 

Parágrafo Único. É facultado ao presidente, após instalar a assembleia geral, designar a 

presidência da mesma a um associado escolhido entre os presentes. 

 

2 - DO SECRETÁRIO GERAL 

Art. 15. Ao Secretário Geral compete: 

a) preparar ou mandar preparar a correspondência e expedientes do Sindicato; 

b) secretariar as reuniões da diretoria executiva, do sistema diretivo e das assembleias 

gerais, lavrando as respectivas atas; 

c) elaborar o relatório e plano de atividades em consonância com as deliberações da 

diretoria; 

d) receber e verificar as propostas de admissão ao quadro social e manter em dia a 

escrituração do livro de registro de associados; 

e) providenciar a elaboração e publicação dos editais do Sindicato; 
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f) ter sob sua guarda e responsabilidade os arquivos, livros da secretaria, processos, 

contratos, convênios, acordos coletivos, convenções coletivas; 

g) desempenhar outras funções inerentes ao cargo; 

h) substituir o presidente, quando necessário for; 

 

3 - DO DIRETOR FINANCEIRO 

Art. 16. Ao Diretor Financeiro compete: 

a) zelar e administrar o patrimônio do Sindicato; 

b) ter sob sua responsabilidade e guarda os bens e valores patrimoniais do Sindicato; 

c) em conjunto com o presidente, abrir, movimentar e encerrar contas correntes, 

cadernetas de poupança e demais modalidades de investimentos; 

d) assinar, juntamente com o presidente, cheques, títulos e os livros contábeis; 

e) coordenar a elaboração do Plano Orçamentário Anual, que deverá conter a proposta 

de previsão orçamentária; 

f) organizar e dirigir os serviços da tesouraria; 

g) organizar toda a documentação necessária à escrituração contábil da entidade e 

entregá-la ao contador para os devidos fins; 

h) providenciar dados para prestação de contas para apreciação do conselho fiscal; 

i) manter em caixa apenas os valores determinados pela diretoria executiva, sob pena 

de responsabilidade pessoal; 

j) prestar ao conselho fiscal as informações solicitadas; 

k) cumprir e fazer cumprir as determinações do conselho fiscal no tocante a falhas de 

escrituração contábil e documentos patrimoniais; 

l) desempenhar outras funções inerentes ao cargo. 

 

4 - DO DIRETOR DE SAÚDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Art. 17. Ao Diretor de Saúde, Cultura, Esporte e lazer compete: 

a) organizar o departamento de saúde do Trabalhador; 

b) coordenador estudos sobre condições de trabalho e saúde ocupacional; 

c) desenvolver pesquisas visando a identificação dos principais problemas de saúde 

dos bancários e riscos decorrentes do processo de trabalho; 

d) acompanhar e orientar o processo de formação de CIPA nos locais de trabalho; 
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e) implementar atividades e programas visando o desenvolvimento e elevação do nível 

cultural dos integrantes da categoria; 

f) promover eventos culturais, esportivos e sociais, com o objetivo de proporcionar 

lazer saudável aos associados; 

g) desempenhar outras funções inerentes ao cargo. 

 

5 - DO DIRETOR DE RELAÇÕES SINDICAIS E SOCIAIS  

Art. 18. Ao Diretor de Relações Sindicais e Sociais compete: 

a) implementar as atividades de sua diretoria, promovendo o relacionamento do 

sindicato com os demais entes do mundo sindical e com a sociedade civil; 

b) implementar a política definida pela diretoria executiva na área de relações com o 

mundo sindical e a sociedade civil; 

c) manter estreito contato permanente com entidades sindicais de mesmo grau ou de 

grau superior; 

d) promover pesquisas de opinião com finalidade de assessoramento à diretoria 

executiva, principalmente por ocasião das campanhas salariais e de outros 

movimentos que demandam a necessidade de mobilização coletiva; 

e) manter contato sempre que necessário com representantes da categoria econômica, 

com o objetivo de preservar interesses do Sindicato e da categoria. 

f) desempenhar outras funções inerentes ao cargo. 

 

6 - DO DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

Art. 19. Ao Diretor de Assuntos Jurídicos compete: 

a) coordenar o departamento jurídico do Sindicato; 

b) representar juntamente com o presidente, junto à categoria econômica, nas questões 

jurídicas que visem ao relacionamento empregado-empregador; 

c) supervisionar os processos e litígios em que estejam envolvidos o Sindicato, seus 

associados ou substituídos processualmente; 

d) desempenhar outras funções inerentes ao cargo. 

 

7 - DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 

Art. 20. Ao Diretor de Comunicação e Imprensa compete: 

a) ter sobre sua responsabilidade o departamento de comunicação do Sindicato; 
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b) desenvolver campanhas de divulgação do trabalho desenvolvido pelo Sindicato; 

c) coordenar a comunicação do Sindicato com outras entidades sindicais e, 

principalmente, com seus representados, mantendo e distribuindo publicações 

virtuais e físicas, dentre outras, de boletins, propagandas e jornais da entidade; 

 

 

Seção II  

DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 21. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização da gestão financeira do Sindicato, é 

composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes. 

Parágrafo primeiro. O Conselho Fiscal terá um presidente eleito entre e pelos seus 

membros efetivos, que convocará e presidirá suas reuniões.  

 

Art. 22. Compete ao Conselho Fiscal: 

a) examinar livros contábeis, documentos, balancetes mensais e balanços anuais, 

emitindo pareceres a respeito dos mesmos; 

b) opinar sobre alienação de bens imóveis, bem como sobre a aplicação do patrimônio 

do Sindicato; 

 

 

Seção III 

DOS DELEGADOS REPRESENTANTES 

 

Art. 23. O Sindicato terá uma delegação composta de dois membros efetivos e dois 

suplentes para representa-lo junto às entidades de grau superior às quais estiver filiado, 

sendo que um dos membros efetivos deverá ser obrigatoriamente o presidente da 

entidade. 

Parágrafo único. Qualquer membro da diretoria executiva poderá desempenhar 

mandato cumulativo com o de delegado representante. 
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Capítulo II 

DA VACÂNCIA, DO PROCESSO DE APURAÇÃO E DAS SUBSTITUIÇÕES 

 

 

Seção I 

DA VACÂNCIA 

 

Art. 24 - A vacância do cargo será declarada nas hipóteses de: 

a) impedimento 

b) abandono de função 

c) renúncia 

d) perda de mandato 

e) falecimento 

Parágrafo único. Nas hipótese previstas nas letras “b” e “d” o membro destituído do 

cargo ficará impedido de exercer qualquer cargo no sistema diretivo do Sindicato pelo 

prazo de cinco anos. 

 

Subseção I 

 DO IMPEDIMENTO 

 

Art. 25. Ocorrerá impedimento quando se verificar a perda de qualquer dos requisitos 

previstos neste Estatuto para o exercício do cargo para o qual o associado foi eleito. 

Parágrafo único. Não acarretam impedimento: cisão, fusão e incorporação da 

empregadora e/ou alteração contratual praticada pela mesma. 

Art. 26. O impedimento somente será declarado após a conclusão de processo de 

apuração, conforme rito estabelecido na Seção II deste capítulo. 

Parágrafo único. Em caso de impedimento denunciado espontaneamente pelo próprio 

impedido, este se efetiva automaticamente, não sendo necessária a instauração de 

processo.   

 

Art. 27. Durante o processo de apuração, o investigado ficará automaticamente 

suspenso de seu cargo. 
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Art. 28. No prazo máximo de vinte e quatro horas após recebida a denúncia de 

impedimento pelo próprio impedido ou da realização da assembleia geral que aprovou a 

destituição do membro do sistema diretivo pelo motivo de impedimento, será declarada 

a vacância pelo presidente do Sindicato, a qual deverá ser publicada nos meios de 

comunicação da entidade e afixada em sua sede pelo prazo mínimo de dez dias, em 

local visível a todos.  

 

Subseção II 

DO ABANDONO DA FUNÇÃO 

 

Art. 29.  Considera-se abandono da função quando seu exercente, sem justificativa 

fundamentada, deixar de comparecer às reuniões convocadas pelo órgão e ausentar-se 

dos seus afazeres sindicais pelo período de 90 (noventa) dias consecutivos. 

 

Art. 30. O abandono de mandato somente será confirmado após a conclusão de 

processo de apuração, conforme rito estabelecido na Seção II deste capítulo. 

 

Art. 31. Durante o processo de apuração, o investigado ficará automaticamente 

suspenso de seu cargo. 

 

Art. 32. No prazo máximo de vinte e quatro horas após a realização da assembleia geral 

que aprovou a destituição do membro do sistema diretivo pelo motivo de abandono de 

função, será declarada a vacância pelo presidente do Sindicato, a qual deverá ser 

publicada nos meios de comunicação da entidade e afixada em sua sede pelo prazo 

mínimo de dez dias, em local visível a todos. 

 

Subseção III 

DA RENÚNCIA 

 

Art. 33. O pedido de renúncia, devidamente assinado pelo renunciante, deverá ser  

entregue ao presidente do sindicato que a homologará no ato da entrega e, no prazo 

máximo de quarenta e oito horas, realizar-se-á reunião do órgão ao qual pertencia o 

renunciante para ratificar a homologação.  
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Art. 34. No prazo máximo de vinte e quatro horas após a ratificação da homologação da 

renúncia será declarada a vacância pelo presidente do Sindicato, a qual deverá ser 

publicada nos meios de comunicação da entidade e afixada em sua sede pelo prazo 

mínimo de dez dias, em local visível a todos. 

 

Subseção IV 

DA PERDA DO MANDATO 

 

Art. 35. Os membros do sistema diretivo perderão mandato nos seguintes casos: 

a) malversação ou dilapidação do patrimônio social; 

b) grave violação deste Estatuto; 

c) não acatar, nem executar decisões das assembleias gerais; 

d) transferência de local de trabalho para unidade bancária situada fora da base 

territorial do Sindicato; 

 

Art. 36. A perda do mandato só se concretizará após a conclusão de processo de 

apuração, conforme rito estabelecido na Seção II deste capítulo.  

 

Art. 37. Durante o processo de apuração, o investigado ficará automaticamente 

suspenso de seu cargo. 

 

Art. 38.  No prazo máximo de vinte e quatro horas após a realização da assembleia 

geral que aprovou a perda do mandato de membro do sistema diretivo, será declarada a 

vacância pelo presidente do Sindicato, a qual deverá ser publicada nos meios de 

comunicação da entidade e afixada em sua sede pelo prazo mínimo de dez dias, em 

local visível a todos. 

 

Subseção V 

DO FALECIMENTO 

 

Art. 39. Ao se certificar do falecimento de membro do sistema diretivo, no prazo 

máximo de vinte e quatro horas após, será declarada a vacância pelo presidente do 
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Sindicato, a qual deverá ser publicada nos meios de comunicação da entidade e afixada 

em sua sede pelo prazo mínimo de dez dias, em local visível a todos. 

 

 

Seção II 

DO PROCESSO DE APURAÇÃO 

 

Art. 40. Verificado, por qualquer meio idôneo, a possível existência de elementos 

caracterizadores de impedimento, abandono de função e/ou perda de mandato de 

membros do sistema diretivo, o presidente do Sindicato designará uma comissão para 

apuração dos fatos.  

Parágrafo único. A comissão a que se refere o caput será composta por três membros 

do sistema diretivo, sendo obrigatória a participação de pelo menos um membro do 

órgão ao qual pertence o investigado, e terá o prazo de dez dias após a sua designação 

para concluir a apuração. 

 

Art. 41. Concluída a apuração, a comissão emitirá parecer fundamentado sobre o caso 

e, sendo este favorável à destituição do cargo, dará imediata ciência ao acusado para, 

querendo, apresentar sua defesa escrita, no prazo de cinco dias corridos após o 

recebimento da notificação. 

§ 1º.  Não sendo o acusado encontrado para receber a notificação, deverá ser publicado 

edital no sítio do Sindicato, concedendo o mesmo prazo para defesa. 

§ 2º. Decorrido o prazo sem o acusado apresentar sua defesa escrita permanece válido o 

parecer já emitido pela comissão. 

§ 3º. Recebida a defesa, a comissão, no prazo máximo de cinco dias, reanalisará o caso, 

podendo ratificar o impedimento/abandono/perda mandato ou, se for o caso, emitir novo 

parecer. 

 

Art. 42. Após a conclusão dos trabalhos da comissão, esta apresentará ao presidente do 

Sindicato o parecer final, que convocará reunião do sistema diretivo no prazo máximo 

de dez dias, cuja finalidade será a de analisar todo o processo. 

§ 1º. Decidindo o sistema diretivo pela não destituição do cargo do acusado, fará constar 

em ata a sua decisão fundamentada, ficando encerrado o processo. 
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§ 2º. Decidindo o sistema diretivo pela destituição do cargo do acusado, o presidente 

convocará, no prazo de dez dias, assembleia geral para decisão final, devendo o acusado 

ser comunicado do dia, horário e local que esta se realizará. 

 

 

Seção III 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

 

Art. 43. Declarada a Vacância, o órgão do sistema diretivo ao qual pertencia o membro 

retirante processará a nomeação do substituto no prazo máximo de dez dias, segundo os 

critérios estabelecidos neste Estatuto. 

 

Art. 44. Na ocorrência da vacância do cargo ou de afastamento temporário do diretor 

por período superior a cento e vinte dias, sua substituição definitiva será processada por 

decisão e designação do órgão que integrava, podendo haver remanejamento de 

membros. 

Art. 45. Será suspenso o exercício do cargo sindical, pelo período exigido pela 

legislação eleitoral, de diretor que concorrer a  cargo eletivo municipal, estadual ou 

federal. 

§ 1º. A substituição, nesses casos, terá caráter provisório com duração até o final do 

processo eleitoral do qual participou o titular do cargo, ficando garantido a este o seu  

retorno em caso de não eleição ou, se eleito e houver incompatibilidade nos termos da 

legislação eleitoral, após o término do mandato conquistado. 

 

Art. 46.  Em caso de afastamento por período superior a 30 (trinta) e inferior a 120 

(cento e vinte) dias, o órgão competente designará substituto provisório, sem prejuízo 

do exercício do cargo efetivo do substituto, assegurando-se, incondicionalmente, o 

retorno do substituído ao seu cargo, a qualquer tempo. 

Art. 47.  Todos os procedimentos que impliquem em alteração na composição do órgão 

diretivo do Sindicato deverão ser registrados e anexados em pasta única, e arquivados 

juntamente com os autos do processo eleitoral. 
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TÍTULO IV 

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 

 

 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 48.  A assembleia geral é órgão máximo de deliberação do Sindicato, sendo suas 

decisões são soberanas, desde que não contrariem as normas legais ou as deste Estatuto. 

 

Art. 49.  A assembleia geral será convocada por edital publicado com antecedência 

mínima de três dias em jornal de grande circulação na base territorial do Sindicato e 

afixado na sua sede em local visível, ou, se urgente, pelos meios de comunicação 

disponíveis. 

 

Art. 50.  Serão sempre tomadas por escrutínio secreto as deliberações da assembleia 

geral concernentes aos seguintes assuntos: 

a) eleição de associado para preenchimento dos cargos previstos neste Estatuto, sempre 

que vagarem dois ou mais cargos da diretoria executiva e/ou do conselho fiscal e 

não existirem mais suplentes para substitui-los. 

b) julgamento dos atos da diretoria relativos a penalidades impostas a associados; 

a) decisões sobre impedimento, abandono de função e perda de mandato dos membros 

do sistema diretivo. 

 

Art. 51.  As assembleias gerais que implicarem em deliberação por escrutínio secreto 

serão sempre convocadas com fins especificados. 

 

Art. 52.  As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria simples de votos 

em relação ao total de associados, em primeira convocação, ou por maioria simples dos 

associados presentes, em segunda convocação, 
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Capítulo II 

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS 

 

Art. 53.  As Assembleias Gerais Ordinárias serão convocadas pelo presidente do 

Sindicato para os fins específicos de prestação de contas e apresentação de previsão 

orçamentária. 

 

Art. 54.  As Assembleias Gerais Ordinárias serão realizadas: 

a) até o último dia do mês de julho de cada ano para apresentação da prestação de 

contas do Sindicato relativa ao exercício anterior. 

b) até  o último dia do mês de novembro de cada ano para apresentação da previsão 

orçamentária para o exercício seguinte. 

 

 

Capítulo III 

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS 

 

Art. 55.  As Assembleias Gerais Extraordinárias serão sempre convocadas pelo 

presidente do Sindicato e serão realizadas: 

a) quando o presidente do Sindicato julgar conveniente; 

b) quando houver requerimento da maioria dos membros da diretoria executiva, do 

conselho diretivo e dos associados na forma prevista neste Estatuto. 

§ 1º. Não sendo a assembleia de iniciativa do presidente do Sindicato, os interessados 

constantes neste artigo deverão encaminhar requerimento ao presidente da entidade 

expondo objetiva e fundamentadamente o assunto a ser levado à assembleia. 

§ 2º.  Após recebido o requerimento aludido no parágrafo anterior, o presidente do 

Sindicato providenciará a publicação do Edital de Convocação no prazo de cinco dias, 

convocando a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no prazo máximo de dez 

dias.  

§ 3º.  Findo o prazo de publicação do edital, poderão os requerentes proceder à 

convocação, caso não providenciada pelo presidente da entidade. 

§ 4º.  Nos casos previstos na letra “b” do caput, à Assembleia Geral Extraordinária 

deverá comparecer, sob pena de nulidade, a maioria absoluta dos que a requereram. 
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TÍTULO V 

DAS ELEIÇÕES SINDICAIS 

 

 

Capítulo I 

NORMAS GERAIS 

 

Art. 56. As eleições para escolha dos membros do sistema diretivo e respectivos 

suplentes do Sindicato serão realizadas no período entre 60 (sessenta) e 30 (trinta) dias 

antes do término dos mandatos expirantes.  

Parágrafo Único. Sempre que, por qualquer motivo, vagarem dois ou mais cargos da 

Diretoria ou do Conselho Fiscal e não existirem mais suplentes para supri-los, o 

preenchimento destes cargos serão realizados através de assembleia geral, nos termos do 

artigo 50, “a”, deste Estatuto. 

 

Art. 57. Somente poderá candidatar a qualquer cargo do sistema diretivo do Sindicato o 

associado que, cumulativamente, preencher os seguintes requisitos: 

a) teve definitivamente aprovadas as suas contas de exercício em eventuais cargos 

administrativos anteriormente ocupados; 

b) não houver lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical; 

c) contar cumulativamente na data da realização do pleito: o mínimo de dois anos de 

trabalho na categoria representada, dentro da base territorial do Sindicato; o mínimo 

de seis meses de inscrição como associado da entidade; e residir na base territorial 

do Sindicato;  

d) não ter sido condenados por crime doloso enquanto persistirem os efeitos da pena; 

e) estar em pleno gozo de seus direitos políticos; 

f) não incidir em qualquer outra proibição constante em previsões legais e/ou deste 

Estatuto. 

 

Art. 58. Será eleitor todo associado que reunir os seguintes requisitos: 

a) ser associado ao Sindicato por mais de seis meses e ter mais de dois anos no 

exercício de atividade na categoria; 
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b) estar quites com suas mensalidades e demais contribuições estatutárias e legais e se 

encontrar em gozo dos direitos sindicais. 

 

Art. 59. A relação dos associados em condições de votar será elaborada no mínimo dez 

dias antes da data da eleição e será no mesmo prazo afixada em local de fácil acesso na 

sede do Sindicato para consulta de todos os interessados, bem como será fornecida ao 

representante de cada chapa registrada, mediante requerimento à comissão eleitoral. 

 

 

 

Capítulo II 

DO PROCESSO ELEITORAL 

 

 

Seção I 

DA CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 60. As eleições serão convocadas pelo presidente do Sindicato, por meio de 

publicação de edital em jornal de grande circulação em sua base territorial e, se houver, 

no sítio eletrônico da entidade e afixado na sede do Sindicato em local visível a todos. 

Parágrafo Único. O edital deverá ser publicado com antecedência de no mínimo 

sessenta dias da data do término do mandato em vigor e nele deverá conter: 

a) dia, horário e locais da votação; 

b) prazo para registro de chapas; 

c) local e horário de funcionamento da secretaria para o registro de chapas; 

d) data, horários e locais da segunda votação, caso não seja atingido o quórum na 

primeira, bem como da nova eleição em caso de empate entre as chapas mais 

votadas em segunda votação; 

e) prazo para impugnação. 
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Seção II 

DA CONDUÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Art. 61. O Processo Eleitoral será coordenado e conduzido por uma Comissão Eleitoral 

composta por três associados eleitos em Assembleia Geral e de um representante de 

cada chapa registrada. 

§ 1º. A assembleia geral de que trata este artigo será realizada no mínimo cinco dias 

antes da data de publicação do edital de convocação das eleições; 

§ 2º. A indicação do representante de cada chapa para compor a comissão eleitoral far-

se-á até o encerramento do prazo para registro de chapas.  

§ 3º. As decisões da comissão eleitoral serão tomadas por maioria simples de votos. 

§ 4º. Ocorrendo empate na votação e na ausência de outra forma de solução, a comissão 

eleitoral poderá submeter a questão à apreciação da assembleia geral  

§ 5º.  O mandato da comissão eleitoral extinguir-se-á com a posse da nova diretoria 

eleita. 

 

Seção III 

DO REGISTRO DE CHAPAS 

 

Art. 62. O prazo para registro de chapas é de 5 (cinco) dias corridos, contados da data 

da publicação do edital, inclusive. 

 

Art. 63. O registro de chapas será feito na secretaria da comissão eleitoral instalada na 

sede do Sindicato, com funcionamento de no mínimo quatro horas diárias durante o 

prazo para registro. 

Parágrafo primeiro. A comissão eleitoral fornecerá no ato do registro recibo da 

documentação apresentada. 

 

Art. 64. O requerimento de registro, assinado pelo representante da chapa, será 

endereçado à comissão eleitoral, em duas vias, e instruído necessariamente com os 

seguintes documentos: 

a) ficha de qualificação do candidato, em modelo fornecido pela comissão eleitoral,  

em duas vias, assinadas pelo próprio candidato; 
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b) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social onde constar a qualificação civil, 

verso e anverso, e os contratos de trabalho que comprovem o tempo de exercício 

profissional na categoria representada. 

c) comprovação de tempo de exercício profissional na categoria dentro da base 

territorial do Sindicato. 

§ 1º. A entrega das cópias constantes na letra “b” não dispensa a apresentação da CTPS 

original à comissão eleitoral. 

 

Art. 65. Será recusado o registro de chapa que não apresentar candidatos para ocupar 

todos os cargos efetivos de todos os órgãos do sistema diretivo e pelo menos metade dos 

suplentes de cada órgão 

 

Art. 66. Verificando-se irregularidade na documentação apresentada, a comissão 

eleitoral notificará o representante indicado da chapa cujo candidato(s) apresente 

irregularidade na documentação para que promova a correção no prazo de vinte e quatro 

horas, sob pena de recusa de seu registro. 

 

Art. 67. No prazo de vinte e quatro horas a contar do registro, o Sindicato fornecerá ao 

representante da chapa comprovante de registro de candidatura e, no mesmo prazo, 

comunicará, por escrito, aos empregadores, o dia e a hora do pedido de registro da 

candidatura do seu empregado.  

 

Art. 68. No encerramento do prazo para registro de chapas a comissão eleitoral 

providenciará a imediata lavratura da ata correspondente, consignando em ordem 

numérica de inscrição todas as chapas e os nomes dos candidatos efetivos e suplentes.  

 

Art. 69. Em até setenta e duas horas a contar do encerramento do prazo de registro, a 

comissão eleitoral fará publicar a relação nominal das chapas registradas, 

preferencialmente pelo mesmo jornal já utilizado para o edital de convocação da eleição 

e declarará aberto o prazo de três dias corridos para a impugnação. 

Art. 70. Ocorrendo renúncia formal de candidato após o registro da chapa, a comissão 

eleitoral afixará cópia desse pedido em quadro de aviso para conhecimento dos 

associados. 
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Seção IV 

DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

 

Art. 71.  O prazo para impugnação de candidatura é de três dias corridos contados da 

publicação da relação nominal das chapas registradas, inclusive. 

 

Art. 72.  A impugnação, que somente poderá versar sobre as causas da inelegibilidade 

previstas neste estatuto, será proposta através de requerimento fundamentado, dirigido à 

comissão eleitoral e entregue na secretaria, contra-recibo, por associados em pleno gozo 

de seus direitos sindicais. 

 

Art. 73.  No encerramento do prazo de impugnação lavrar-se-á o competente termo de 

encerramento em que serão consignadas as impugnações propostas, destacando-se 

nominalmente os impugnantes e os candidatos impugnados. 

 

Art. 74.  Notificado oficialmente em vinte e quatro horas, o candidato impugnado terá 

prazo de setenta e duas horas para apresentar sua defesa escrita. 

 

Art. 75.  No prazo de setenta e duas horas após a apresentação da defesa a comissão 

eleitoral instruirá o processo e decidirá sobre a procedência ou não da impugnação. 

§ 1º. Decidindo pelo acolhimento da impugnação, a comissão eleitoral providenciará, no 

prazo de vinte e quatro horas, a afixação da decisão na sede do Sindicato em local 

visível a todos e notificará o representante da chapa a qual integrava o impugnado e ao 

próprio impugnado, não podendo este concorrer às eleições. 

§ 2º. Julgada improcedente a impugnação, o candidato impugnado concorrerá às 

eleições normalmente. 

 
 

Seção V 

DO VOTO SECRETO 

 

Art. 76. A votação será realizada por escrutínio secreto, sendo o sigilo do voto 

assegurado mediante as seguintes providências: 

a) uso de cédula única contendo todas as chapas registradas; 
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b) isolamento do eleitor em cabine indevassável para o ato de votar; 

c) verificação da autenticidade da cédula única à vista das rubricas dos membros da 

mesa coletora; 

d) emprego de urna que assegure a inviolabilidade do voto. 

 

Art. 77. A cédula única, contendo todas as chapas registradas, será confeccionada em 

papel branco opaco, de maneira que dobrada resguarde o sigilo do voto sem que seja 

necessário o emprego de cola para fechá-la. 

Parágrafo único.  As chapas registradas constarão na cédula, numeradas a partir do 

número 01 (um), obedecendo à ordem de registro, e conterão os nomes dos candidatos 

e, no caso de registro de apenas uma chapa, esta aparecerá na cédula de votação como 

chapa única. 

 

 

Seção VI 

DA SESSÃO ELEITORAL DE VOTAÇÃO 

 

Art. 78. As mesas coletoras de votos funcionarão sob a exclusiva responsabilidade de 

um coordenador, um suplente e mesários indicados paritariamente pelas chapas 

concorrentes, designados pela Comissão Eleitoral, até dez dias antes da eleição. 

§ 1º. Cada mesa coletora deverá ser composta por um coordenador e um suplente 

indicados pela comissão eleitoral e, no mínimo, um mesário indicado por cada chapa 

concorrente.  

§ 2º. Cada chapa concorrente fornecerá à comissão eleitoral nomes de pessoas idôneas 

para composição das mesas coletoras, com antecedência mínima de vinte dias da  

realização da eleição. 

§ 3º.  poderão ser instaladas mesas coletoras fixas na sede do Sindicato e mesas 

coletoras itinerantes que percorrerão itinerário pré-estabelecido, a juízo da comissão 

eleitoral. 

§ 4º. os trabalhos de cada mesa coletora poderão ser acompanhados por fiscais 

designados pelas chapas concorrentes, escolhidos entre os associados, na proporção de 

um fiscal por chapa registrada  
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Art. 79. O suplente, caso necessário, substituirá o coordenador e o mesário de modo 

que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo 

eleitoral. 

§ 1º. Todos os membros da mesa coletora deverão estar presentes ao ato de abertura, 

durante e no encerramento da votação, salvo motivo de força maior. 

§ 2º.  Não comparecendo as pessoas designadas para compor as mesas coletoras de 

voto, ou comparecendo em número insuficiente, até  quinze minutos antes do inicio da 

votação,  serão designados substitutos. 

 

Art. 80. Somente poderão permanecer no recinto da mesa coletora os seus membros, os 

fiscais designados e, durante o tempo necessário à votação, o eleitor.  

Parágrafo único. Nenhuma pessoa estranha à direção da mesa coletora poderá intervir 

no seu funcionamento durante os trabalhos de votação. 

 

Art. 81. Os trabalhos eleitorais da mesa coletora terão a duração mínima seis horas 

contínuas, observadas sempre as horas de início e de encerramento previstas no edital de 

convocação.  

§ 1º.  Os trabalhos de votação só poderão ser encerrados antecipadamente se já tiverem 

votado todos os eleitores constantes da folha de votação. 

§ 2º.  Quando a votação se fizer em mais de um dia, ao término dos trabalhos de cada 

dia, o coordenador da mesa coletora, juntamente com os mesários e fiscais, procederá ao 

fechamento da urna com aposição de tiras de papel gomado rubricadas pelos membros 

da mesa e pelos fiscais, fazendo lavrar ata, assinada por todos, com menção expressa do 

número de votos depositados. 

§ 3º. Ao término dos trabalhos de cada dia as urnas permanecerão na sede do Sindicato, 

sob a vigilância de pessoas indicadas de comum acordo pelas chapas concorrentes, e, 

em se tratando de urnas itinerantes que se encontram em cidade diversa da sede do Sindicato, 

estas deverão, sempre que possível, permanecer em cofres de hotéis.  

§ 4º. O descerramento da urna no dia da continuação da votação somente poderá ser 

feito pelo coordenador na presença dos mesários e fiscais, depois de certificado que a 

mesma permaneceu inviolada. 
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Art. 82. Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa, depois de 

identificado, assinará a folha de votantes, receberá a cédula única rubricada pelo 

coordenador e mesários e na cabine indevassável, após assinalar sua preferência, a 

dobrará depositando em seguida na urna coletora. 

 

Art. 83.  No voto em separado a cédula será colocada dentro de envelope apropriado e o 

coordenador da mesa anotará neste envelope as suas razões para posterior decisão do 

presidente da mesa apuradora. 

 

Art. 84. São documentos válidos para identificação do eleitor: 

a) CTPS; 

b) carteira de identidade; 

c) certificado de reservista; 

d) carteira de associado do Sindicato; 

e) identidade funcional da empresa ou crachá, desde que tenha fotografia. 

 

Art. 85. À hora determinada no edital para encerramento da votação, havendo no 

recinto eleitores a votar, serão convidados em voz alta a fazerem entrega aos mesários 

da mesa coletora do documento de identificação, prosseguindo os trabalhos até que vote 

o último eleitor. Caso não haja mais eleitor a votar, serão imediatamente encerrados os 

trabalhos. 

§ 1º. Encerrados os trabalhos de votação, a urna será lacrada com aposição de tiras de 

papel gomado, rubricadas pelos membros da mesa e pelos fiscais, se houver. As urnas 

devem ser/estar lacradas sempre que forem transportadas 

§ 2º. O coordenador fará lavrar ata, que será assinada por ele e pelos mesários e fiscais,  

registrando a data e horas do início e de encerramento dos trabalhos, total de votantes e 

de associados em condições de votar, o número de votos em separado, se houver, bem 

como, resumidamente, os protestos apresentados. A seguir o coordenador da mesa 

coletora fará entrega ao presidente da mesa apuradora, mediante recibo, de todo material 

utilizado durante a votação. 
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Seção VII 

DA SESSÃO ELEITORAL DE APURAÇÃO 

 

Art. 86. A sessão eleitoral de apuração será instalada na sede do Sindicato, ou em local 

apropriado, imediatamente após o encerramento da votação, pela comissão eleitoral, que 

receberá as atas de instalação e de encerramento das mesas coletoras de votos, as listas 

de votantes e as urnas devidamente lacradas e rubricadas pelos coordenadores, mesários 

e fiscais. 

Parágrafo único. Após consultar as listas de votantes, a comissão verificará se o 

quórum foi atingido, determinando, em caso afirmativo, a apuração dos votos por 

mesa(s) apuradora(s) composta(s) por um presidente designado pela comissão eleitoral e 

por escrutinadores indicados em igual número pelas chapas concorrentes, ficando 

assegurado acompanhamento dos trabalhos por fiscais indicados na proporção de um 

por chapa para cada mesa.  

 

Art. 87. A mesa apuradora iniciará a abertura das urnas, uma de cada vez, para a 

contagem das cédulas de votação, ao mesmo tempo em que o seu presidente procederá à 

leitura de cada uma das atas das mesas coletoras correspondentes.  

Parágrafo único. A mesa apuradora decidirá, um a um, pela apuração ou não dos votos 

tomados em “separado”, à vista das razões que os justificaram, conforme se consignou 

no envelope. 

 

Art. 88. Na contagem das cédulas de cada urna o presidente verificará se o seu número 

coincide com o da lista de votantes. 

§ 1º. Se o número de cédulas for igual ou inferior ao de votantes que assinaram a 

respectiva lista, far-se-á a apuração. 

§ 2º. Se o total de cédulas for superior ao da respectiva lista de votantes, proceder-se-á a 

apuração, descontando-se dos votos atribuídos à chapa mais votada o número de votos 

em excesso, desde que esse número seja inferior à diferença entre as duas chapas mais 

votadas. 

§ 3º. Se o excesso de cédulas for igual ou superior a diferença entre as duas chapas mais 

votadas a urna será anulada. 
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Art. 89. Terminada a apuração, a comissão eleitoral proclamará eleita a chapa que 

obtiver, na primeira votação, mais de 50% (cinquenta por cento) dos votos válidos. 

Caso nenhuma chapa atinja este percentual, será realizado o segundo turno com apenas 

as duas chapas mais votadas, sendo, aí então, proclamada vencedora a que obtiver o 

maior número de votos. Num caso como noutro, proclamado o resultado, o presidente 

da comissão eleitoral fará lavrar a ata dos trabalhos eleitorais.  

§ 1º.  A ata será assinada pelo presidente da comissão eleitoral e mencionará obrigatoriamente: 

a) dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos; 

b) local ou locais em que funcionaram as mesas coletoras, com nomes dos respectivos 

componentes; 

c) resultado de cada urna apurada especificando o número de votantes, envelopes de 

voto em separado, cédulas apuradas, votos atribuídos a cada chapa registrada, votos 

em branco e votos nulos; 

d) número total de associados e número total de eleitores que votarem; 

e) resultado geral da apuração; 

f) proclamação dos eleitos, se for o caso. 

§ 2º. Parágrafo Segundo: A ata geral de apuração será assinada pelo presidente. 

 

Art. 90. Se o número de votos de urnas anuladas for superior à diferença entre as duas 

chapas mais votadas não haverá proclamação de eleitos, cabendo à comissão eleitoral 

realizar novas eleições, no prazo máximo de trinta dias. 

 

Art. 91. Em caso de empate entre as chapas mais votadas realizar-se-ão novas eleições, 

no prazo de quinze dias, limitada a eleição às chapas em questão. 

 

Art. 92. A fim de assegurar eventual recontagem de votos, as cédulas apuradas 

permanecerão sob a guarda do presidente da mesa apuradora até a proclamação final do 

resultado da eleição. 

Art. 93. A comissão eleitoral deverá comunicar, por escrito, à empresa, no prazo de 

vinte e quatro horas, a eleição e a data da posse de seu empregado. 
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Art. 94. A posse dos eleitos ocorrerá no dia seguinte ao término do mandato em vigor 

ou a qualquer momento após esta data se a diretoria em exercício estiver com mandato 

prorrogado nos casos previstos neste Estatuto. 

 

 

Seção VIII 

DO QUÓRUM  

 

Art. 95. A eleição do sindicato só será válida se participarem da votação 50% 

(cinquenta por cento) dos associados aptos a votar.  

§ 1º. Para a contabilização deste quórum serão excluídos os associados que estiverem 

em férias, os associados que estiverem em licença, os associados aposentados e os 

associados lotados fora da base territorial do Sindicato.  

§ 2º. Não sendo obtido o quórum previsto no caput, o presidente da comissão eleitoral, 

encerrará a eleição, fará inutilizar as cédulas e envelopes, sem os abrir, e promoverá 

nova eleição nos termos do edital de convocação. 

§ 3º. A nova eleição será válida se nela tomarem parte 30% (trinta por cento) dos 

eleitores, observadas as mesmas formalidades da primeira. 

§ 4º. Só poderão participar da eleição em segunda convocação os eleitores que se 

encontravam em condições de exercitar o voto na primeira convocação. 

 

Art. 96. - Não sendo atingido o quórum em segundo e último escrutínio, a comissão 

eleitoral, no prazo de quarenta e oito horas, convocará assembleia geral que declarará a 

vacância da administração a partir do término do mandato dos membros em exercício e 

elegerá Junta Governativa e um Conselho Fiscal para o Sindicato, realizando-se nova 

eleição dentro de seis meses. 

 

 

Seção IX 

DA ANULAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 97. Será anulada a eleição quando, mediante recurso formalizado nos termos deste 

estatuto, ficar comprovado: 
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a) que foi realizada em dia, hora e local diversos dos designados no edital de 

convocação, ou encerrada a coleta de votos antes da hora determinada sem que 

hajam votado  todos os eleitores constantes da folha de votação; 

b) que foi preterida qualquer das formalidades essenciais estabelecidas neste estatuto; 

c) que não foi cumprido qualquer dos prazos essenciais estabelecidos na lei e neste 

estatuto; 

d) ocorrência de vício ou fraude que comprometa sua legitimidade, importando 

prejuízo a qualquer candidato ou chapa concorrentes. 

Parágrafo único. A anulação do voto não implicará na anulação da urna em que a 

ocorrência se verificar. De igual forma, a anulação da urna não importará na anulação 

da eleição, salvo se o número de votos anulados for igual ou superior ao da diferença 

final entre as duas chapas mais votadas. 

 

Art. 98. Não poderá a anulabilidade ser invocada por quem lhe tenha dado causa, e nem 

aproveitará o seu responsável. 

 

Art. 99. Anuladas as eleições do Sindicato, outras serão convocadas no prazo de trinta 

dias a contar da publicação do despacho anulatório. 

 

Art. 100. Sendo anulada a eleição e não havendo tempo hábil para realização de novas 

eleições antes do término do mandato vigente, este se prorrogará até a conclusão das 

novas eleições convocadas em razão da anulação. 

 

 

Seção X 

DOS RECURSOS 

 

Art. 101. O prazo para interposição de recursos será de dez dias contados da data final 

da realização do pleito. 

§ 1º. Os recursos poderão ser propostos por qualquer associado em pleno gozo dos seus 

direitos sociais. 

§ 2º. O recurso e os documentos de prova que lhe forem anexados serão apresentados 

em duas vias, contra-recibo, na Secretaria do Sindicato. A primeira via com os 
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documentos originais que o instruem será juntada ao processo eleitoral e a segunda via 

com cópia dos documentos será entregue, também contra-recibo, em vinte e quatro 

horas, ao recorrido, que terá prazo de sete dias para oferecer contra-razões. 

§ 3º. Findo o prazo estipulado, recebidas ou não as contra-razões do recorrido, a 

comissão eleitoral decidirá antes do término do mandato vigente. 

 

Art. 102. O recurso não suspenderá a posse dos eleitos, salvo se provido e comunicado 

oficialmente o sindicato antes da posse. 

 

 

 

 

TÍTULO VI 

DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 103. O patrimônio da entidade constitui-se: 

a) das contribuições devidas ao Sindicato pelos que participem da categoria 

profissional, estabelecidas em assembleias gerais ou por outros meios e/ou 

instrumentos; 

b) das mensalidades dos associados, na conformidade da deliberação de assembleia 

geral convocada especificamente para o fim de fixá-la; 

c) dos bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos; 

d) dos direitos patrimoniais decorrentes da celebração de contratos; 

e) das doações e dos legados; 

f) das multas e de outras rendas eventuais; 

g) das receitas advindas de pessoa jurídica constituída pelo Sindicato. 

 

Art. 104. Os bens móveis que constituem o patrimônio da entidade serão individuados e 

identificados através do meio próprio para possibilitar o controle do uso e conservação 

dos mesmos. 
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Art. 105. Para a alienação e aquisição de bens imóveis será necessária prévia avaliação 

do imóvel por empresa especializada e aprovação da assembleia geral especialmente 

convocada para esse fim. 

 

Art. 106. O membro do sistema diretivo, associado ou empregado do Sindicato que 

produzir dano patrimonial, culposo ou doloso, à entidade, responderá civil e 

criminalmente pelo ato lesivo. 

 

 

 

 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art. 107. A dissolução da entidade, bem como a destinação de seu patrimônio em 

decorrência desta, somente poderá ser decidida em assembleia geral, especialmente 

convocada para esse fim. 

  

Art. 108. Eventuais alterações ao presente estatuto, no todo ou em parte, poderão ser 

procedidas, através de assembleia geral especialmente convocada para esse fim, desde 

que aprovadas por 10% (dez por cento) dos associados em pleno gozo de seus direitos. 

 

Art. 109. O presente estatuto entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação na 

Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim. 

 

 

Curvelo (MG), 17 de setembro de 2.019 

 


