
REGIMENTO INTERNO DO 8º CONGRESSO DO SINTRAJUD 

Capítulo I  
Dos objetivos do Congresso 
 Art. 1° - O 8° Congresso do SINTRAJUD tem como objetivo discutir e deliberar sobre: 1) Análise 
de conjuntura e saídas para a classe trabalhadora; 2) Plano de ajuste fiscal e suas 
consequências para os/as trabalhadores/as; 3) Opressões; 4) Plano de Carreira dos/as 
trabalhadores/as do Judiciário Federal; 5) Balanço e Organização Sindical; 6) Plano de Lutas e 
Campanhas Específicas. 

Capítulo II  
Da realização e organização 
 Art. 2° - O 8° Congresso do SINTRAJUD se realizará nos dias 23 de março com abertura no 
auditório do SINTRAJUD e nos dias 24, 25 e 26 de março de 2017, no Hotel Terras Altas 
(Rodovia Régis Bittencourt, Km 292,5 - Itapecerica da Serra – SP).  

Parágrafo Único: a abertura dos trabalhos dar-se-á às 19 horas, do dia 23 de março de 2017, 
com encerramento previsto para as 17 horas do dia 26 de março de 2017.  

Art. 3° - A Diretoria Executiva do SINTRAJUD é a responsável pela organização do 8° Congresso 
do SINTRAJUD.  

Capítulo III 
Dos participantes.  
 
Art. 4° - Participam do 8º Congresso do SINTRAJUD: 

1) Os(as) Delegados(as), com direito a voz e voto; 

2) Os(as) observadores(as), somente com direito a voz;  

3) Os(as) convidados(as), somente com direito a voz 

 

Parágrafo primeiro: São delegados(as) todos(as) os(as) servidores(as) que forem associados 

(as) à entidade sindical e estejam em dia com as suas obrigações estatutárias, observando as 

disposições aprovadas no Regimento Interno para escolha de delegados(as) na Assembleia 

Geral realizada no dia 11/02/2017. 

“Todos os servidores, sindicalizados até o dia 15/02/2017, poderão requerer sua inscrição 

como delegado(a) ao Congresso”.  

Parágrafo segundo: São observadores(as) todos(as) os(as) servidores(as) que se filiarem ao 

SINTRAJUD/SP após o dia 15/02/2017 e, que estejam em dia com as obrigações estatutárias, 

observando as disposições aprovadas no Regimento Interno para escolha de delegados(as) na 

Assembleia Geral realizada no dia 11/02/2017. 



Parágrafo terceiro: Participarão como convidados(as) todos as pessoas e/ou 

entidades/movimentos/organizações convidadas pelo Diretoria Executiva do SINTRAJUD/SP. 

Capítulo IV 
Das inscrições e Credenciamento 
Art. 5° - Será garantida a participação como delegado (a) ao 8º Congresso do SINTRAJUD a 
todo (a) sindicalizado (a) que requerer sua inscrição no período de 16 de fevereiro, a partir das 
11 horas até às 19 horas do dia 10 de março de 2017.  

§ 1° - em caso de desfiliação, o servidor, mesmo que esteja inscrito como delegado perderá 
sua condição e não poderá participar do congresso.  

§ 2° - são considerados observadores aqueles que se filiarem após o dia 15 de fevereiro de 
2017.  

§ 3° - no ato do credenciamento será exigida a apresentação de documento de identificação 
do delegado (a) e do (a) observador (a).  

Art. 6° - O credenciamento dos (as) delegados (as), previamente inscritos, será aberto no dia 
24 de março 2017 (6ª feira) às 09 horas, encerrando-se no início dos trabalhos da parte da 
tarde do dia 25 de março de 2017 (sábado), prevista para as 15 horas.  

§ 1° - Na credencial constará o nome do delegado, o ramo do Judiciário (Justiça Federal, 
Eleitoral, Militar e do Trabalho) e o seu respectivo local de lotação.  

§ 2° - Em nenhuma hipótese o (a) observador (a) assumirá as prerrogativas de delegado (a).  

§ 3° - Cada delegado (a) ou observador (a) é responsável pela guarda do material contido na 
pasta, e não haverá reposição do crachá de identificação e material.  

Art. 7° - Os recursos relativos ao credenciamento de delegados (as) à Plenária somente serão 
aceitos se encaminhados pelos (as) delegados (as) que tenham realizado sua inscrição no prazo 
previsto pelo edital.  

Parágrafo Único: o processo de apreciação dos recursos à Plenária seguirá o estabelecido no 
Capítulo VII deste Regimento, obedecendo à programação e horário fixados no Art. 8°.  

Capítulo V 
Da programação do Congresso. 
Art. 8° - O 8° Congresso do SINTRAJUD terá a seguinte programação:  

23 de março (quinta-feira) 

19:00 – Abertura do 8º Congresso Estadual do SINTRAJUD, com saudação das entidades 

presentes. 

21:00 – Encerramento dos trabalhos do dia e coquetel.  

 

24 de março (sexta-feira)  



09:00 às 20:00 – Credenciamento dos(as) delegados(as) e observadores(as)  

09:30 – Discussão e aprovação do Regimento Interno; 

10:30 – Apresentação das Teses 

13:00 – Almoço 

14:00 – Painel e debate: “Análise de conjuntura e as saídas para a classe trabalhadora”.  

16:30 – Intervalo para café 

17:00 – Grupos de trabalho (Conjuntura/Plano de Ajuste Fiscal) 

20:00 – Encerramento dos trabalhos  

21:00 – Atividade Cultural.   

 

25 de março (sábado)  

09:00 às 15:00 – Credenciamento dos delegados(as) e observadores(as) 

09:30 – Painel  e debate: “Opressões”.  

13:00 – Almoço 

14:30 – Painel e debate: “O plano de ajuste fiscal e as consequências para os trabalhadores” 

16:00 – Grupos de trabalho (Plano de Lutas / Opressões) 

18:00 – Intervalo para o café  

18:30 – Grupos de trabalho (Balanço/ Organização/ Campanha específica da categoria) 

20:00 – Debate sobre a mensalidade sindical – sem caráter deliberativo 

21:00 - Encerramento dos trabalhos e Atividade Cultural. 

 

26 de março (domingo) 

09:00 – Plenária final para votação e aprovação das resoluções e moções 

17:00 – Encerramento do 8º Congresso Estadual do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário 

Federal no Estado de São Paulo.  

 

Capítulo VI 
Das teses ao Congresso 
Art. 9º – São parte do Caderno de Teses do 8º Congresso do SINTRAJUD todas as teses que 
foram entregues junto à secretaria do Sindicato até a data prevista pelo comunicado edital do 
Congresso, no dia 10 de março de 2017, obedecidos o formato e padronização previamente 
requeridos no edital de convocação do 8º Congresso.  

§ 1º - o temário para as teses do 8º Congresso do SINTRAJUD é: Análise de conjuntura e saídas 
para a classe trabalhadora; 2) Plano de ajuste fiscal e suas consequências para os/as 
trabalhadores/as; 3) Opressões; 4) Plano de Carreira dos/as trabalhadores/as do Judiciário 
Federal; 5) Balanço e Organização Sindical; 6) Plano de Lutas e Campanhas Específicas. 



§ 2º - As Teses avulsas entregues fora do prazo serão aceitas desde que subscritas por um 
mínimo de dez delegados (as) ao Congresso e divulgadas para todos os (as) delegados (as).  

Art. 10 – Todas as teses serão consideradas contribuições ao debate, sendo remetidas aos 
grupos de trabalho e, a partir delas e de outras propostas apresentadas pelos delegados 
livremente, serão elaboradas propostas de resoluções sobre os temas que compõem a pauta 
do 8º Congresso.  

Art. 11 - Será garantido o tempo de 10 (dez) minutos para apresentação das teses, sendo 
definida a ordem por sorteio. Parágrafo único - as teses sobre pontos específicos, e não sobre 
o conjunto do temário, terão o tempo de 05 (cinco) minutos para a sua apresentação.  

Capítulo VII 
Dos organismos do Congresso.  
 
Art. 12 – O 8º Congresso do SINTRAJUD será composto pelos seguintes órgãos: a) Plenárias; b) 
Mesas Diretoras das Plenárias; c) Grupos de Trabalho; d) Comissão de Relatores; e) 
Organização do Congresso.  

Art. 13 – As Plenárias são o órgão máximo do Congresso, tendo competência para deliberar em 
última instância sobre as propostas encaminhadas pelos Grupos de Trabalho, sobre os 
Recursos a ela submetidos e sobre as demais questões atinentes ao temário do Congresso, 
observado este Regimento.  

Art. 14 – As Mesas Diretoras das Plenárias serão compostas por um coordenador, um 
secretário e dois relatores, cujos nomes serão indicados pela Organização do Congresso e 
homologados pelas Plenárias. Compete às Mesas Diretoras dar a palavra, controlar o tempo, 
encaminhar as votações, abrir e encerrar as atividades do congresso.  

Art. 15 – Os Grupos de Trabalho serão formados por, até 30 delegados distribuídos 
aleatoriamente, salvo quando estiver em discussão questões específicas por tribunal onde os 
grupos serão distribuídos de acordo com o Tribunal a que o delegado pertence, sem limite de 
participantes. Cada Grupo de Trabalho deverá, antes de começar seus trabalhos, eleger um 
coordenador e um relator dos trabalhos. Compete ao Grupo de Trabalho, encaminhar 
propostas para deliberação das Plenárias, sobre os temas definidos no artigo 1º deste 
Regimento.  

Art. 16 - A Comissão de Relatores será formada pelos relatores escolhidos em cada um dos 
Grupos de Trabalho, competindo-lhes uniformizar os relatórios para encaminhamento das 
propostas dos Grupos às Plenárias.  

Art. 17 – A Organização do Congresso é formada pelos coordenadores da entidade 
responsáveis por toda estrutura do Congresso, competindo-lhes providenciar e solucionar o 
que for necessário ao bom funcionamento do mesmo, decidindo sobre os assuntos que não 
sejam de competência dos órgãos citados nos artigos 14, 15, 16 e 17 acima.  

Capitulo VIII  
Dos Grupos de Trabalho 



 
Art. 18 – Cada Grupo de Trabalho elegerá um coordenador e um relator, que poderão ser 
mantidos ou renovados em cada uma das suas sessões; 

§ 1º - A intervenção de delegados (as) e observadores (as) nos Grupos de Trabalho se dará pela 
ordem de inscrição, cabendo ao relator anotar os inscritos e ao coordenador submeter ao 
Grupo o encerramento das inscrições;  

§ 2º - Os Grupos de Trabalho discutirão todas as teses apresentadas ao 8º Congresso, e os 
participantes poderão propor resoluções que deverão ser encaminhadas por escrito ao 
Relator, utilizando-se de formulário apropriado;  

§ 3º - Às propostas de Resolução encaminhadas será assegurada uma defesa e uma 
contestação;  

§ 4º - Apresentada a proposta e realizados os debates, será encaminhada a votação;  

§ 5º - Somente serão levadas a Plenária as propostas que obtiverem no mínimo 20% (vinte por 
cento) dos votos dos (as) delegados (as) presentes nos respectivos grupos.  

§ 6º - As propostas de moções, para serem submetidas à votação, deverão ser apresentadas à 
mesa diretora da plenária até o final dos trabalhos do dia 26 de março sendo que todas as 
propostas de moções serão apreciadas pela plenária final do congresso.  

Capítulo IX 
Do processo de Debates 
 
Art. 19 – Os debates sobre os demais temas em discussão no 8º Congresso do SINTRAJUD dar-
se-ão exclusivamente nos Grupos de Trabalho.  

Capítulo X 
Do processo de votação.  
 
Art. 20 – Cada delegado (a) credenciado (a) terá direito a um voto.  

Art. 21 – Na Plenária a contagem de votos se dará por contraste, declarando-se aprovada a 
proposta que obtiver maioria simples dos votos; no caso dos Grupos de Trabalho, serão 
declaradas aprovadas as propostas que obtiverem no mínimo 20% (vinte por cento) dos votos.  

Parágrafo único: em caso de dúvida, será refeita a votação; persistindo a dúvida, será adotada 
a contagem individual dos votos.  

Art. 22 – As propostas de resoluções encaminhadas pelos Grupos de Trabalhos serão lidas na 
Plenária, no quarto dia do Congresso, conforme art. 8º.  

Art. 23 – As propostas que não receberem destaques serão votadas em bloco.  

Art. 24 – Apresentadas as propostas de resolução, a Mesa Diretora encaminhará a abertura 
das respectivas defesas, para os pontos polêmicos destacados, no prazo máximo de três 
minutos para cada uma.  



Parágrafo único: Caso o plenário não se sinta esclarecido para votar, poderão ser abertas mais 
defesas.  

Art. 25 – A defesa de proposta será concedida aos oradores previamente inscritos junto à 
Mesa.  

§ 1º - Caso haja mais de um orador inscrito para fazer defesa da mesma proposta, a Mesa 
indicará pela ordem de precedência e recomendará a divisão de tempo de defesa entre os 
oradores.  

§ 2º - As defesas de propostas seguirão sempre a seguinte ordem: primeiro serão defendidas a 
modificação e/ou a supressão da proposta e em seguida a sua manutenção.  

Art. 26 – Encerradas as apresentações de defesa, somente serão reabertas novas intervenções 
caso haja manifestação da maioria do Plenário sobre novos esclarecimentos.  

Art. 27 – As questões de ordem serão decididas pela Mesa e pelo Plenário, e devem dizer 
respeito exclusivamente à ordem dos trabalhos e da pauta.  

Parágrafo único: Não serão aceitas questões de ordem, esclarecimentos ou encaminhamento 
durante o regime de votação.  

Capítulo XI 
Das Disposições Gerais 
 
Art. 30 - Os casos omissos serão resolvidos, em última instância, pela Plenária do 8º Congresso 
do SINTRAJUD. 


