
Este Boletim do Judiciário espe-
cial convoca toda a categoria a par-
ticipar dos debates sobre a realidade 
nacional e a recomposição do Conse-
lho de Base do Sindicato.

A 50ª reunião do Conselho acon-
tece em 25 de agosto (sábado), a par-
tir das 10 horas, no auditório do Sin-
trajud. De manhã, serão debatidas as 
contribuições apresentadas por servi-

dores entre os dias 13 e 22 deste 
mês. Os textos podem ser indi-
viduais ou coletivos e serão pu-
blicados no site dia 23, devendo 
ser enviados ao e-mail <im-
prensa@sintrajud.org.br> até às 
23h59 do dia 22 já revisados e 
com título, linha fina (resumo 
em até três linhas do conteúdo), 
subtítulos e assinaturas. Não se-
rão publicados textos com ma-
nifestações racistas, machistas, 

homofóbicas, de intolerância religio-
sa ou outras vedadas pelos artigos 4º e 
5º, inciso XLII da Constituição Fede-
ral e pela Lei 7716/89. A confirmação 
do recebimento se dará por e-mail, 
até a manhã do dia 23.

O Conselho de Base é aberto a to-
dos os associados, mas podem votar a 
diretoria executiva e de base e repre-

sentantes do Núcleo de Aposentados.
É importante confirmar presença 

até o dia 23, com as funcionárias 
Juliana e Iolanda, pelo telefone (11) 
3222-5833 ou pelo e-mail <sintrajud@
sintrajud.org.br>.

Às 14 horas, assembleia da categoria 
debaterá a luta contra a EC 95/16 e as 
‘reformas’, a campanha salarial, data
-base e pauta de reivindicações.

A assembleia também vai delibe-
rar sobre a participação nas atividades 
convocadas para 13 de setembro, em 
Brasília e nos estados, e sobre as pro-
postas de alterações do Regimento 
Eleitoral da Diretoria de Base que a 
diretoria apresenta neste Boletim 
(págs 3 e 4).

Assembleia
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE 
SÃO PAULO – SINTRAJUD, em conformidade com o Estatuto Social da Entida-
de (artigos 37 e 38), faz saber que realizará ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA, no próximo dia 25 de agosto de 2018, a ser instalada às 14h, em 1ª 
convocação com a presença de pelo menos metade mais um dos associados 
quites com a tesouraria e, em 2ª convocação, trinta minutos após, em qual-
quer número, no auditório do SINTRAJUD – situado à Rua Antônio de Godói, 
88, 15º andar, São Paulo/SP, CEP 01034-902. PAUTA:  1. Luta contra a EC 95/16 
e as Reformas, Campanha Salarial, Data-Base e pauta de reivindicações;  2. 
Deliberação sobre o indicativo de mobilização/paralisação/greve, entre ou-
tras atividades convocadas para o dia 13 de setembro de 2018, em Brasília/DF 
e nos Estados; 3. Apresentação da relação de doações realizadas no período 
de setembro 2017 a julho de 2018;  4. Discussão e aprovação de alterações 
do Regimento que define critérios para a Eleição da Diretoria de Base do SIN-
TRAJUD. São Paulo, 14 de agosto de 2018.  Tarcisio Ferreira, Lynira Rodrigues 
Sardinha, Lucas José Dantas Freitas - Coordenadores Gerais do SINTRAJUD.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
50ª REUNIÃO DO CONSELHO DE BASE

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 
– SINTRAJUD, por seus Coordenadores Gerais, Executivos e de Administração e Finanças, 
em conformidade com o Estatuto Social da Entidade (parágrafo 1º do artigo 25), faz saber 
que realizará a 50ª REUNIÃO DO CONSELHO DE BASE DO SINTRAJUD, no dia 25 de agosto 
do ano corrente, às 10h, em primeira convocação. O evento acontecerá no auditório do 
SINTRAJUD (Rua Antônio de Godói, 88, 15º andar, Centro, São Paulo/SP).  PAUTA/PRO-
GRAMAÇÃO: 10h: Início do credenciamento; 10h30: Debate de Conjuntura e apresenta-
ção das teses entregues ao sindicato entre os dias 13 a 22 de agosto; 12h30: Almoço. A 
50ª Reunião do Conselho de Base será aberta a todos os associados, com direito a voz, 
competindo apenas à Diretoria Executiva, Direção de Base e Representantes dos Aposen-
tados, o direito a voz e voto. Pedimos aos Diretores de Base e associados que confirmem a 
presença até o dia 23 de agosto de 2018, com as funcionárias Juliana e Iolanda – telefo-
ne (11) 3222-5833 e/ou por e-mail <sintrajud@sintrajud.org.br>  para viabilizarmos o 
transporte, hospedagem e toda estrutura necessária ao evento. Caso necessite de creche 
apontar na ficha de inscrição. São Paulo, 14 de agosto de 2018. Tarcisio Ferreira, Lynira 
Rodrigues Sardinha, Lucas José Dantas Freitas - Coordenadores Gerais do SINTRAJUD.

ELEIÇÕES DE BASE

Conselho e assembleia abrem 
eleição da diretoria de base

Reunião ampliada do Conselho de Base, no dia 25/8 pela manhã, terá debate sobre a conjuntura; 
Assembleia vai deliberar sobre processo eleitoral e atividades.

Especial

Diretoria

de Base

Fotos: Joca Duarte



O Sintrajud é uma entidade que nunca 
recebeu o imposto sindical e historicamen-

ELEIÇÃO DE BASE

Organização nos locais de trabalho fortalece a 
categoria em todo o Estado de SP

 Fique atento ao período de inscrição das candidaturas e seja parte daqueles 
que ajudam a organizar as lutas da categoria.

de acompanhar as reuni-
ões do Conselho e, prin-
cipalmente, atuar no lo-

cal de trabalho em defesa 
das demandas e interes-
ses dos servidores.

10 a 19 de setembro

Inscrição das candidatas e candidatos

24 de setembro a 11 de outubro

Divulgação das candidaturas e campanha

15 a 19 de outubro

Eleição da Diretoria de Base

*Proposta apresentada pela diretoria executiva, em 

conformidade com o Estatuto, para deliberação na assembleia.

Calendário*

Sindicalize-se e fortaleça a luta de todos nós!

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.

*Proposta apresentada pela diretoria executiva, em conformidade com o Estatuto,
para deliberação na assembleia.

Quantos diretores de base podem ser eleitos*

O Conselho de Base 
é a instância deliberativa 
para formulação das es-
tratégias e planos de luta 
do Sindicato. Mas sua 
principal função é apro-
ximar a entidade da cate-
goria, sendo o conselheiro 
um dos responsáveis por 
manter os trabalhadores 
informados sobre as ini-
ciativas do Sintrajud e por 
informar à diretoria exe-
cutiva sobre a necessidade 
de atuação para resolver 
problemas do local de tra-
balho que representa.

É o diretor de base 
quem tem a responsabili-
dade de assegurar que os 

materiais informa-
tivos do Sindicato 
cheguem aos tra-
balhadores. Tam-
bém é papel do 
representante de 
base encaminhar 
as decisões aprova-
das em assembleia 
(setorial ou geral) 
da categoria, orga-
nizar e realizar reu-
niões no seu local 
de trabalho e con-
vocar assembleias 
para questões espe-
cíficas da unidade 
ou regionais.

Além disso, ele deve 
assumir o compromisso 

te defende a livre associação e organização 
dos servidores. Mas a filiação da categoria 
é fundamental para que o Sindicato possa 
atuar política e juridicamente em defesa do 
conjunto dos trabalhadores do Judiciário Fe-
deral no Estado de São Paulo.

Somente um Sindicato forte é capaz de 
obter vitórias e resistir aos ataques dos go-
vernos e administrações. Quanto mais sócios 
o Sintrajud tiver, mais forte a categoria será.

E você pode se associar até mesmo pelo 
site. Basta clicar no botão “Sindicalize-se” 
no topo da página do Sintrajud na internet 

(www.sintrajud.org.br), preencher a ficha, 
assinar e enviar ao Sindicato ou entregar a 
um diretor ou diretora de base. Você pode 
assinar a ficha digitalmente, mas se não 
dispõe de assinatura digital ou preecheu a 
sindicalização em um computador pessoal, 
é necessário imprimir, assinar, escanear e 
encaminhar para o e-mail <convenio@sin-
trajud.org.br>, enviar o original por correio 
ou entregar a um representante do Sintra-
jud ou pessoalmente no Sindicato (R. Antô-
nio de Godói, 88, 16º and, Centro, São Paulo/
SP, CEP 01034-902).

49ª Reunião do Conselho de Base

Gero Rodrigues



PARTE INTEGRANTE DO ESTATUTO DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO 

PAULO – SINTRAJUD (ART.20)
(Aprovado em Assembleia Geral Extraordinária 

realizada em 09/06/2006)

Art. 1º – A Diretoria de Base é órgão colegiado constituído por dire-
tores de base eleitos pelo seu respectivo local de trabalho, conforme 
estabelece o art. 20 do Estatuto do SINTRAJUD.
Parágrafo Único: Define-se como local de trabalho cada fórum ou 
unidade administrativa dos órgãos que compõem a base territorial 
do SINTRAJUD, conforme art. 4º do Estatuto do Sindicato.

Art. 2º – A coordenação das eleições para a Diretoria de Base será 
realizada pela Diretoria Executiva do SINTRAJUD, bem como os atos 
delas decorrentes, como proclamação e posse dos eleitos.

Art. 3º – Os associados terão direito de eleger, em seus respectivos 
locais de trabalho, dentre os associados neles lotados, Diretores de 
Base na seguinte proporção:
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
E acima de 100 associados podem eleger mais 1 diretor de base a 
cada 100 ou fração.

§ 1º – Os cartórios eleitorais elegerão seus Diretores de Base por 
REGIÃO, conforme DESCRITIVO DE REGIÃO anexo (que fica fazendo 
parte  integrante deste regimento), dentre os associados lotados nas 
respectivas regiões, na mesma proporção definida no  Artigo 3º.
§ 2º – Em caso de empate, prevalecerá o critério de tempo de filia-
ção ao SINTRAJUD. 

Art. 4º – À Diretoria de Base compete:
a) Manter estreito e permanente contato com as atividades e delibe-
rações do Sindicato;
b) Promover, através dos diretores em cada Fórum ou unidade ad-
ministrativa, reuniões nos respectivos locais de trabalho, bem como 
convocar assembleias para questões específicas ou assembleias re-
gionais, no âmbito da Subsede Sindical, visando mobilizar a catego-
ria pela base;
c) Levar ao conhecimento da Diretoria Executiva as reivindicações 
locais, democraticamente definidas.
d) Incentivar a implementação nos seus fóruns do Representante 
Sindical, por vara, setor ou departamento.
e) O Diretor de Base deverá encaminhar as decisões aprovadas na 
assembleia (setorial ou geral) da categoria, sob pena da revogação 
de seu mandato.

Art. 5º – O cargo de diretor de base será considerado vago em razão de:
a) Renúncia expressa;
b) Renúncia tácita ou abandono;
c) Falecimento;
d) Exoneração do cargo;
e) Revogação do cargo;
f ) Mudança de local de trabalho por vontade própria;
g) Desfiliação.
Parágrafo Único: A renúncia tácita ou abandono serão definidos em 
assembleia setorial no local de trabalho a que estiver vinculado o diretor.

Art. 6º – As inscrições dos candidatos à Diretoria de Base se darão 
no prazo de 10 (dez) dias a partir da divulgação do respectivo Edital 
de convocação das eleições, através do preenchimento de formulário 
próprio, que será previamente colocado à disposição dos interessados.

Art. 7º – Inscritos os candidatos, serão divulgadas as respectivas 
candidaturas no local de trabalho e realizadas as eleições no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 8º – As eleições para compor a Diretoria de Base se darão por voto 
direto e secreto, submetendo-se os nomes dos candidatos a votação 
em cédula única entre os associados aptos a votar que deverão eleger 
seus representantes de acordo com a proporcionalidade no artigo 3º.
Parágrafo único: Considera-se eleito o candidato que obtiver o mí-
nimo de 3 (três) votos de seu prédio ou REGIÃO,  com observância 
ao artigo 3º, sem o quê não se legitima para o mandato, exceto na 
situação prevista no § 1º do artigo 3º.   

Art. 9º – Apurados os votos, será proclamado o resultado e lavrada ata 
de eleição e apuração, e os eleito(s) serão convocados, em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, para posse oficial pela Diretoria Executiva.

Art. 10 – Os Diretores de Base gozarão das prerrogativas legais de 
estabilidade, inamovibilidade e livre trânsito nas dependências do 
Fórum ou Unidade Administrativa onde for eleito.

Art. 11 – Os casos omissos a este Regimento e ao Estatuto do SIN-
TRAJUD serão apreciados pela Diretoria Executiva.

TARCISIO FERREIRA 
Coordenador Geral do SINTRAJUD

ELIANA LUCIA FERREIRA
OAB/SP 115.638

*Esta proposta será submetida à assembleia do dia 25/8. 
Para leitura da versão atual do Regimento para Eleições da 

Diretoria de Base acesse <www.sintrajud.org.br/estatuto/>.

REGIMENTO PARA ELEIÇÕES DA DIRETORIA DE BASE*

Direção do Sintrajud propõe mudanças nas regras
ELEIÇÃO DE BASE

Assembleia em 25/8 se debruçará sobre propostas de ampliação da representação de Base e de 
eleição de representantes dos trabalhadores lotados em cartórios da Justiça Eleitoral.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA
DIRETORIA DE BASE DO SINTRAJUD

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO 
PAULO – SINTRAJUD, por seus coordenadores gerais, e na forma do que 
dispõe seu Estatuto Social nos artigos 37, 52, 53, 54, 55  e do Regimen-
to Interno para Eleição da Diretoria de Base nos artigos 2º, 6º, 7º e 8º, faz 
saber a todos os interessados que, na sede desta entidade, situada à Rua 
Antônio de Godói, 88/16º andar, no horário das 10h às 18h de segunda 
a sexta-feira, entre os dias 10 a 19 de setembro de 2018, estarão abertos 
os prazos para a inscrição dos candidatos à Diretoria de Base, em toda a 
extensão territorial abrangida pelo Sintrajud, em conformidade com as 
seguintes disposições: 1) A inscrição dos candidatos far-se-á no prazo de 
10 (dez) dias corridos, contados a partir de 10 (dez) de setembro até o dia 
19 (dezenove) de setembro, mediante o preenchimento de formulário 
próprio que estará à disposição dos interessados, os quais deverão enviá-lo 
ao Sintrajud, na Rua Antônio de Godói, 88 – 16º andar, Centro/SP – CEP: 
01034-902, pessoalmente ou através de terceiros ou  por e-mail (assinada 
e digitalizada) para sintrajud@sintrajud.org.br;  2) O modelo de formulá-
rio de inscrição estará disponível na página do Sintrajud (www.sintrajud.
org.br) e na sede do sindicato, na secretaria;  3) Os candidatos de fora da 
capital poderão enviar sua inscrição por e-mail (assinada e digitalizada) 
para sintrajud@sintrajud.org.br, obedecendo o prazo de inscrição; 4) É 
eleito e elegível todo associado que, observado o artigo 53º do Estatuto 
Social do Sintrajud: a) Esteja em pleno gozo dos direitos sociais conferidos 
neste Estatuto; b) Esteja quite com a tesouraria do Sintrajud; c) Não tenha 
sofrido qualquer punição prevista neste Estatuto, no período anterior a um 
ano do pleito; 5) As eleições ocorrerão nos respectivos locais de trabalho,  
por voto direto e secreto, submetendo-se os nomes dos candidatos a vo-
tação em cédula única entre os associados.  Os cartórios eleitorais elege-
rão seus Diretores de Base por REGIÃO, conforme DESCRITIVO DE REGIÃO, 
dentre os associados lotados nas respectivas regiões. Em caso de empate, 
prevalecerá o tempo de filiação ao SINTRAJUD; 6) Em dia e local que serão 
previamente informados, haverá uma urna fixa ou itinerante no fórum/
unidade administrativa onde se realizará a eleição. Após o encerramento 
da votação, será iniciada a apuração, proclamando-se os eleitos e lavrando-
se a ata de Eleição e Apuração; 7) Serão considerados nulos os votos que 
contenham rasura ou anotações estranhas ao processo de votação, obser-
vando sempre a proporcionalidade de seu prédio (fórum/unidade admi-
nistrativa); 8) Será considerado eleito o candidato que obtiver o mínimo 
de 3 (três) dos votos de seu prédio ou REGIÃO, com observância ao artigo 
3º do Regimento Interno, sem o quê não se legitima para o mandato; 
9) A duração do mandato dos Diretores de Base terá o prazo mínimo de 
02 (dois) e máximo de 03 (três) anos, nos termos do artigo 54 § 1º, do 
Estatuto, ressalvadas as eleições complementares, nos termos do artigo 
54 § 2º também do Estatuto Social do Sintrajud.  E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados, é expedido e publicado o presente Edi-
tal que será afixado na sede e na subsede do SINTRAJUD, sendo que o 
Regimento e Descritivo de Região respectivo estarão disponíveis na sede 
do sindicato, bem como na página (www.sintrajud.org.br), na forma do 
seu Estatuto. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo aos 
quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito.  Tarcisio Ferreira, 
Lynira Rodrigues Sardinha, Lucas José Dantas Freitas - Coordenadores  
Gerais do SINTRAJUD.

Para ser eleito como diretor de base é necessário ser 
associado ao Sindicato, mas nesta eleição a diretoria 
do Sintrajud está propondo algumas novidades para 
ampliação do colégio eleitoral (veja propostas em des-
taque no regimento eleitoral publicado na página 3).

A primeira das mudanças propostas é ampliar a 
representação dos servidores por prédio, para ga-
rantir que locais de trabalho que hoje não têm dire-
toria de base passem a ter. 

Outra proposta de mudança, que será discutida na 
assembleia do dia 25, é a possibilidade de eleição de di-
retores de base representantes dos cartórios eleitorais, 
pela primeira vez na história do Sintrajud. Neste caso, a 
diretoria executiva sugere que sejam eleitos represen-
tantes por região (referenciadas nas Regiões Adminis-
trativas oficiais do Estado), conforme o quadro abaixo.

A diretoria também propõe que 3 (três) seja o 
número mínimo de associados no local/região para 
haver eleição.

Participe do fortalecimento da categoria. Em tem-
pos de intensos ataques, um sindicato forte é ainda 
mais fundamental para a preservação de direitos e a 
possibilidade de obtenção de novas conquistas.
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ELEIÇÃO DE BASE

Proposta é ampliar representação e organização
 Fique atento ao período de inscrição das 

candidaturas e seja parte daqueles 
que ajudam a organizar as lutas da categoria.

REGIÃO ADMINISTRATIVA
Araçatuba
Barretos
Bauru
Campinas
Grande São Paulo (R. A. Central)
Franca
Itapeva
Marília
Presidente Prudente
Registro
Ribeirão Preto
Baixada Santista (R. A. Santos)
São José do Rio Preto
São José dos Campos
Sorocaba


