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ESTATUTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRÓ-
PRIAS E CONTRATADAS NA INDÚSTRIA E NO TRANSPORTE DE PETRÓ-
LEO, GÁS, MATÉRIAS-PRIMAS, DERIVADOS, PETROQUÍMICA E AFINS, 
ENERGIAS DE BIOMASSAS E OUTRAS RENOVÁVEIS E COMBUSTÍVEIS 
ALTERNATIVOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SINDIPETRO-RJ.

CAPÍTULO  I - DA SUA CONSTITUIÇÃO, PRERROGATIVAS 
E CONDIÇÕES DE  FUNCIONAMENTO

 
Artigo 1º - O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Próprias e Contratadas 
na Indústria e no Transporte de Petróleo, Gás, Matérias-primas, Derivados, 
Petroquímica e afins, Energias de Biomassas e outras Renováveis e Combus-
tíveis Alternativos no Estado do Rio de Janeiro – SINDIPETRO-RJ, passa a 
ter a presente denominação em substituição à anterior, qual seja, Sindicato 
dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo no Estado do Rio  de Janeiro, cuja 
denominação originária era Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Desti-
lação e Refinação do Petróleo, do Rio de Janeiro (registro n.º 104.244/1959, 
Livro 28, folha 08, de 25/03/1959) é entidade sindical de 1º (primeiro) grau, 
fundada em 23.03.1959, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, cons-
tituída como uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de 
duração indeterminada, para fins de defesa e representação sindical e legal dos 
trabalhadores da ativa, aposentados, efetivos e contratados e pensionistas,  na 
Indústria e no Transporte de Petróleo, Gás, Matérias-Primas, Derivados, Petro-
química e Afins, Energias de Biomassas e Outras Renováveis e Combustíveis 
Alternativos no Estado do Rio de Janeiro das companhias acima citadas, suas 
coligadas e subsidiárias, inclusive os trabalhadores vinculados as atividades 
fins, meio e de apoio desses setores industriais, na base territorial do Estado 
do Rio de Janeiro, exceto o Município de Duque de Caxias e exceto Municípios 
da Região Norte-Fluminense do Estado, visando melhorias nas condições de 
vida e trabalho de seus representados.

§ 1º - A base territorial e de representação definidas no caput somente pode-
rão ser estendidas ou desmembradas por decisão de Assembleias das bases 
envolvidas, especificamente convocadas para essa finalidade. 
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§ 2º - Poderão ser instaladas Delegacias Sindicais, nas regiões abrangidas 
pelo Sindicato, de acordo com suas necessidades. Já estão instaladas de-
legacias nos Municípios de Angra dos Reis, Itaboraí, Maricá, Niterói, e, em 
fase de instalação, nos municípios de São Gonçalo e Itaguaí.
 
§ 3º - Para efeito do previsto no caput, são os seguintes os municípios da 
Região Norte-Fluminense: Aperibé; Bom Jesus de Itabapoana; Cambuci; 
Campos dos Goytacazes; Carapebus; Cardoso Moreira; Casemiro de Abreu; 
Conceição de Macabu; Italva; Itaocara; Itaperuna; Laje do Muriaé; Macaé; 
Miracema; Natividade; Porciúncula; Quissamã; Rio das Ostras; Santo Antô-
nio de Pádua; São Fidélis; São Francisco do Itabapoana; São João da Barra; 
São José de Ubá e Varre-Sai.         

§ 4º - O Sindipetro-RJ representa os Municípios do Estado do Rio de 
Janeiro, exceto os de Duque de Caxias e do Norte Fluminense, elencados 
no § 3º. Representa, ainda, quaisquer outros municípios que venham a 
surgir, inclusive por desmembramento de qualquer dos municípios loca-
lizados em sua base territorial, quais sejam: Angra dos Reis, Araruama, 
Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Piraí, Barra Mansa, 
Belford Roxo, Bom Jardim, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, 
Carmo, Comendador Levy Gasparian, Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro 
Paulo de Frontin, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Itatiaia, 
Japeri, Macuco, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mendes, Mesquita, Miguel 
Pereira, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba 
do Sul, Parati, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porto Real, 
Quatis, Queimados, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Rio 
de Janeiro, Santa Maria Madalena, São Gonçalo, São João de Meriti,  
São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastião 
do Alto, Sapucaia, Saquarema, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, 
Tanguá, Teresópolis, Trajano de Morais, Três Rios, Valença, Vassouras 
e Volta Redonda.

§ 5° - A mencionada base territorial compreende as respectivas projeções 
territoriais nas águas correspondentes à zona contígua ao mar territorial, à 
zona de exclusividade econômica, e à plataforma continental.
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§ 6° - Integram a categoria profissional todos os trabalhadores que prestam 
serviço às empresas petrolíferas de forma direta ou indireta, através de es-
critórios, empreiteiras, coligadas, subsidiárias e contratadas, nas atividades 
econômicas de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, 
tratamento ou processamento de gás natural, biocombustíveis, e outros 
hidrocarbonetos, bem como na industrialização do xisto, na indústria petro-
química e no transporte, transferência ou estocagem de petróleo, gás natural, 
biocombustíveis e seus derivados, por meio de dutos.

§ 7° - Da mesma forma integram a categoria profissional os empregados de 
indústrias termoelétricas que atuam nas atividades de geração e outras, até 
a interface com transmissão e/ou distribuição da energia elétrica, assim como 
os aposentados da indústria petroquímica de primeira e de segunda gerações.

Artigo 2º - São Prerrogativas do Sindicato:
a) Representar junto às entidades e autoridades administrativas, legislativas e 
judiciárias, públicas e/ou privadas, os interesses gerais da categoria e os inte-
resses individuais de seus sócios, podendo ajuizar as competentes ações judi-
ciais, inclusive ações civis públicas, ou na qualidade de substituto processual; 
b) Participar das negociações coletivas, celebrar convenções e acordos co-
letivos de trabalho; 
c) Filiar-se a organizações sindicais, inclusive de âmbito internacional de inte-
resse dos trabalhadores, mediante aprovação da categoria em Assembleia Geral; 
d) Representar a categoria em congressos, conferências e encontros, em 
qualquer âmbito; 
e) Estabelecer contribuições de acordo com as decisões tomadas em Assem-
bleia Geral convocadas para este fim.

Artigo 3º São Princípios do Sindicato:
a) defender e praticar a liberdade e autonomia sindical;
b) manter posição de independência frente ao governo, aos partidos políticos, 
às classes dominantes, aos credos religiosos, no nível organizativo e político;
c) defender a democracia, assegurando ampla liberdade de expressão das 
correntes de opinião internas e garantir o respeito às decisões das instâncias 
deliberativas, bem como sua efetiva implementação. 
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d) propugnar pela unidade dos trabalhadores;
e) combater o corporativismo e o assistencialismo;
f) organizar a categoria em contraposição à classe patronal desenvolvendo, 
assim, um sindicalismo classista e combativo;
g) defender o meio ambiente, inclusive o meio ambiente do trabalho.   
h) ser contra o racismo, o machismo, a homofobia, a xenofobia e todas as 
formas de opressão; 
i) estabelecer relações moralmente saudáveis entre os trabalhadores, repu-
diando agressões físicas e ataques morais sem provas.   
j) defender politicamente a luta pelo monopólio estatal do petróleo, gás, 
energia e água do território nacional.

CAPÍTULO II - DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

Artigo 4º - A todo o trabalhador que, por atividade profissional, base territorial 
e vínculo empregatício integra a categoria definida no Art. 1º deste Estatuto, 
é garantido o direito de ser admitido no SINDIPETRO-RJ.

Parágrafo único – Todo trabalhador que se associar ao SINDIPETRO-RJ, 
estará automaticamente, autorizando a entidade a substituí-lo processu-
almente, judicial ou administrativamente, sem prejuízo da substituição de 
toda categoria profissional, na forma do artigo 8º, inciso III da Constituição 
Federal, outorgando ao SINDIPETRO-RJ ou aos advogados por ele constitu-
ídos, todos os poderes da cláusula ad judicia, para fins de ações coletivas, 
inclusive ações civis públicas.  
 
Artigo 5º - São direitos dos associados:
a) utilizar as dependências do Sindicato para atividades compreendidas neste 
Estatuto; 
b) votar e ser votado nas eleições das representações do Sindicato, respei-
tadas as condições exigidas deste Estatuto; 
c) gozar dos benefícios e assistência proporcionados pelo Sindicato; 
d) convocar Assembleia geral, mediante abaixo assinado de 10% dos 
associados; 
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e) participar das Assembleias e reuniões, para as quais tiverem sido convo-
cados pelo Sindicato.
f) exigir o cumprimento dos objetivos e determinações deste Estatuto e o 
respeito às decisões das Assembleias Gerais e Congresso.
g) Utilizar-se dos serviços prestados pelo Sindipetro-RJ, observada a carência 
de 60 (sessenta) dias de filiação, ressalvados casos excepcionais, a critério 
da Direção Colegiada, bem como em prol do interesse político da categoria.
h) Candidatar-se à Direção Colegiada e ao Conselho Fiscal todo e qualquer 
associado que tiver, no mínimo 180 (cento e oitenta) dias de filiação efetiva 
neste Sindicato com suas mensalidades quitadas.
i) Se ficar comprovado que o associado filiou-se no prazo adequado e que 
o desconto de suas mensalidades não foi realizado por responsabilidade da 
patronal ou do Sindipetro-RJ, fica garantido o direito às candidaturas à Dire-
ção Colegiada e ao Conselho Fiscal.

Artigo 6º - São deveres dos Associados:
a) pagar pontualmente as contribuições correspondentes ao valor e à forma 
fixados em Assembleia Geral; 
b) exigir o cumprimento dos objetivos e determinações deste Estatuto e o 
respeito às decisões das Assembleias Gerais e Congressos da categoria;
c) zelar pelo patrimônio e serviços do sindicato, cuidando da sua correta aplicação. 

Parágrafo único – Os associados não respondem, nem subsidiariamente, 
pelas obrigações assumidas pela entidade.

Artigo 7º - Os associados estão sujeitos às penalidades de suspensão, elimi-
nação do quadro social ou destituição de cargos diretivos quando comete-
rem desrespeito ao Estatuto e às decisões das Assembleias ou Congressos, 
observados os seguintes trâmites: 

§ 1º - O Conselho de Representantes apreciará a falta cometida pelo sócio, 
assegurando-lhe ampla defesa. 

§ 2º - Se julgar necessário, o Conselho de Representantes designará uma 
Comissão de Ética para aprofundar a análise do ocorrido. 
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§ 3º - A penalidade será indicada pelo Conselho de Representantes e decidida 
pela Assembleia Geral, na qual será mais uma vez garantido amplo direito 
de defesa ao associado. 

§ 4º - O associado que tenha sido eliminado do quadro social poderá ser 
reintegrado a este, desde que sua reabilitação seja aprovada no Conselho de 
Representantes, sujeita a posterior referendo da Assembleia Geral, ou desde 
que liquide seus débitos, quando se tratar do não pagamento de contribuições 
ou não quitação de outras dívidas com a entidade. 

§ 5º - Será considerado inelegível no processo eleitoral subsequente, tanto para a 
Direção como para o Conselho Fiscal, aquele que abandonar ou for destituído do 
cargo, após deliberação de Assembleia Geral, assegurado o amplo direito de defesa. 

CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DO SINDICATO

Artigo 8º - São instâncias do SINDIPETRO-RJ:

A) Deliberativas:
a.1) Assembleia Geral;
a.2) Congresso;
a.3) Conselho de Representantes;
a.4) Direção Colegiada;
a.5) Coordenação;
a.6) Secretarias.

B) Consultivas:
b.1) Conselho Fiscal;
Seção I: Das Instâncias Deliberativas:

1 – Assembleia Geral:

Artigo 9º - As Assembleias Gerais serão soberanas em suas resoluções, 
respeitadas as determinações deste Estatuto. 
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§ 1º - Sempre que houver mais que duas propostas e nenhuma delas alcançar 
mais que 50% (cinquenta por cento) dos votos válidos (total de votos nas 
propostas), será aplicado o princípio de votações em dois turnos para todas 
as decisões de Assembleias concernentes às questões de cunho geral da 
entidade e da categoria.

§ 2º - As Assembleias Gerais Ordinárias serão convocadas pela Direção 
Colegiada do Sindicato para tratar da prestação de contas e previsão 
orçamentária. 

§ 3º - No orçamento anual serão previstas dotações para apoio às iniciativas 
organizativas e de luta das diversas bases, desde que as demandas sejam 
produto de Assembleias do Sindipetro-RJ e/ou de Comissões de Base (OLT’s) 
constituídas segundo este Estatuto. 

§ 4º - As Assembleias Gerais Ordinárias obedecerão ao quorum de 20% 
(vinte por cento) dos associados quites, em primeira convocação e, 30 
minutos após, com qualquer número de associados, em segunda e última 
convocação. 

§ 5º - Havendo recusa ou omissão da Direção Colegiada para convocação 
da Assembleia Geral Ordinária, ela poderá ser convocada por abaixo assina-
do de 10% (dez por cento) dos associados quites com o Sindicato, ou pelo 
Conselho de Representantes, ou ainda pelo Conselho Fiscal.

§ 6º - A Assembleia Geral Extraordinária será convocada por decisão da 
Direção Colegiada ou da Coordenação, ou ainda por 10% (dez por cento) 
dos associados quites e devidamente qualificados, quando houver motivo 
que justifique, deliberando apenas sobre os assuntos específicos, cons-
tantes da convocação. 

§ 7º - As Assembleias Gerais serão convocadas por edital, publicado nos 
veículos de comunicação do próprio Sindicato e em jornal de grande circula-
ção, garantindo-se ampla divulgação nos locais de trabalho, aos associados 
ativos,  aposentados e pensionistas. 
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§ 8º - As Assembleias Gerais Extraordinárias que tenham por objetivo 
alterações estatutárias serão convocadas com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, através de edital publicado nos veículos de comunicação 
do próprio Sindicato e em jornal de grande circulação estadual, garantin-
do-se ampla divulgação nos locais de trabalho e aos associados ativos, 
aposentados e pensionistas. 

§ 9º - Nas Assembleias Gerais Extraordinárias de que trata o § 8º, somente 
serão consideradas aprovadas as propostas que atingirem a maioria qualifi-
cada de 2/3 (dois terços) do número de associados que assinarem a lista de 
presença da respectiva assembleia.  

2 – Congresso:

Artigo 10 - O Congresso se reúne anualmente em data e local a ser fixado 
pela Direção.

§ 1º - Dele participam delegados escolhidos pelos associados em Assem-
bleia, especificamente convocada para essa finalidade, pelos trabalhado-
res da ativa e aposentados, de acordo com o regimento do Congresso. 
No caso dos trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas e a 
delegação será proporcional ao número de trabalhadores associados a 
este Sindicato existentes em cada local de trabalho. No caso dos traba-
lhadores aposentados e pensionistas, será proporcional ao número de  
sindicalizados. 

§ 2º - Os membros da Direção Colegiada são delegados natos ao Congresso.

Artigo 11 - Compete ao Congresso:
a) avaliar a realidade da categoria e a situação política, econômica e social do 
País, definir a linha de atuação do Sindicato, as suas relações intersindicais 
e fixar seu plano de lutas; 
b) votar seu regimento interno e eleger a mesa diretora dos trabalhos entre 
seus participantes.
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3 – Conselho de Representantes:

Artigo 12 - O Conselho de Representantes é uma instância com poder delibe-
rativo acima da Direção Colegiada, que tratará exclusivamente de questões 
inerentes às mobilizações e luta dos trabalhadores.
 
Parágrafo único – Deverá ser composto pela Direção Colegiada mais repre-
sentantes sindicalizados de todas as Comissões de Base (OLT´s – Organiza-
ções por Local de Trabalho), eleitas, segundo critérios de proporcionalidade 
relativos ao número de sindicalizados representados por cada uma delas. Tais 
critérios serão definidos por Assembleia Geral.  

4 – Direção Colegiada:

Artigo 13 - A Direção Colegiada será composta de 39 (trinta e nove) mem-
bros, que entre si definirão uma Coordenação.

§ 1º - A Direção Colegiada será eleita pelo voto direto e secreto dos asso-
ciados para um mandato de 3 (três) anos.  

§ 2º - É prerrogativa da Direção Colegiada definir e/ou alterar as atribuições 
de cada um de seus membros ao longo do mandato.

Artigo 14 - Compete à Direção Colegiada:

a) representar o Sindicato e defender os interesses da categoria perante as 
direções das empresas e aos órgãos públicos e/ou entidades privadas; 
b) administrar o Sindicato de acordo com o presente Estatuto; 
c) definir as atribuições de seus componentes; 
d) elaborar o plano de trabalho do Sindicato, especificando as atividades 
de cada Secretaria e compatibilizando os interesses gerais e específicos 
da categoria; 
e) cumprir e fazer cumprir as deliberações da categoria em suas diversas 
instâncias; 
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f) admitir e demitir o pessoal do Sindicato; 
g) representar o Sindicato por meio de qualquer um dos diretores ou, onde 
cabível, designar prepostos para representá-la em audiências judiciais;
h) garantir a filiação de qualquer trabalhador da base territorial conforme 
mencionado no Art. 1º deste Estatuto  de acordo com a legislação em vigor;
i) reunir-se, em sessão ordinária uma vez por mês, extraordinariamente, 
sempre que convocada; 
j) fazer organizar por contabilista legalmente habilitado, até 30 de novembro 
de cada ano, a proposta de orçamento, receita e despesa para o exercício 
seguinte, submetendo-a à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, após 
providenciar sua publicação; 
k) apresentar anualmente relatório de atividades e programa de trabalho para 
o ano seguinte a toda a categoria; 
l) fazer a prestação de contas relativas ao exercício anterior e apresentá-la à 
Assembleia Geral Ordinária até o 1º trimestre do ano seguinte; 
m) ao término do seu mandato, fazer a prestação de contas de suas atividades 
e exercício financeiro correspondente, levantando, para esse fim, os balanços 
econômicos, da receita e despesa, no Livro Diário, o qual, além da assinatura 
do contabilista legalmente habilitado, contará com as dos Coordenadores das 
Secretarias de Finanças e Administração e Patrimônio; 
n) a seu critério, criar Secretarias extraordinárias.
o) Elaborar regimento interno nos primeiros 90 (noventa) dias de gestão da nova di-
retoria, como norma de regulamentação das atividades da direção do Sindipetro-RJ. 

5 – Coordenação:

Artigo 15º - A Coordenação da Direção Colegiada será composta pelos co-
ordenadores de todas as Secretarias. 
§ 1º - Aos Coordenadores, conjuntamente, caberá a representação judicial 
e extrajudicial da entidade. Seus atos jurídicos terão validade desde que 
autorizados pela Coordenação e firmados por, no mínimo, 2 (dois) diretores.

§ 2º - A representação junto aos estabelecimentos bancários, restrita à assinatura 
de cheques e demais títulos de crédito, deverá ser exercida conjuntamente pelos 
Coordenadores das Secretarias de Finanças e da Administração e Patrimônio.
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Artigo 16º - Compete à Coordenação da Direção Colegiada:

a) acompanhar, monitorar, subsidiar e orientar todas as atividades das Secretarias;
b) analisar, discutir e priorizar a implementação das propostas de trabalho 
das Secretarias;
c) cumprir as decisões da Direção Colegiada;
d) cumprir e fazer cumprir este Estatuto;
e) convocar as Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE’s);
f) fornecer à Comissão Eleitoral cópias da lista de votantes e sua lotação no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a partir da Assembleia que eleger 
a Comissão Eleitoral.

Artigo 17 - Caberá às seguintes Secretarias, como órgãos da Direção Cole-
giada, implementar as atividades a elas inerentes:
a) Secretaria de Administração e Patrimônio;
b) Secretaria de Aposentados, Pensionistas e Previdência; 
c) Secretaria de Assuntos Jurídicos; 
d) Secretaria de Finanças;
e) Secretaria Geral;
f) Secretaria de Comunicação;
g) Secretaria de Política e Formação Sindical;
h) À Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Segurança e Novas Tecnologias
i) Secretaria de Trabalhadores do Setor Privado;
j) Secretaria do Setor Petroquímico e Afins; e
k) Secretaria de Relações Institucional, Comunitária e de Lutas contra as 
Opressões.
l) Secretaria dos Trabalhadores das Empresas Terceirizadas.
m) Secretaria de Plataformas, Estaleiros e Logística Portuária e Aeroportuária.
§ 1º - Havendo superposições de atribuições entre uma ou mais Secretarias, 
cabe à Direção colegiada dirimir eventuais dúvidas sobre situações não co-
bertas por este estatuto.

§ 2º - Dentro da área de atribuições de uma secretaria, sempre que houver superpo-
sição de atribuições com as de outra secretaria, esta deverá ser consultada, através 
de sua respectiva coordenação, para que sejam evitados conflitos estatutários.
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§ 3º - As Secretarias serão compostas por pelo menos dois membros da 
Direção Colegiada, sendo um seu Coordenador e definindo-se seu suplente. 

§ 4º - Cada Secretaria submeterá sua linha de atuação e prestará contas à 
Coordenação e à Direção Colegiada. 

Artigo 18 - Compete às Secretarias:

a) cuidar da implementação de suas tarefas específicas; 
b) elaborar e submeter à deliberação da Direção Colegiada suas propostas 
de trabalho, incluindo cronograma e recursos necessários; 
c) encaminhar à Direção Colegiada, pelo menos bimestralmente, relatório por 
escrito das atividades desenvolvidas pela Secretaria para a devida avaliação.

Parágrafo Único – Qualquer Coordenador  que for destituído da titularidade 
de uma secretaria e, em função disso, se sentir prejudicado no exercício de 
seu mandato sindical, poderá requerer a convocação de Assembleia Geral 
Extraordinária para discutir a questão, antes que essa alteração se efetive, 
desde que no mínimo 1/3 (um terço) dos membros da Direção Colegiada 
subscrevam requerimento nesse sentido.

Artigo 19 - São Atribuições das Secretarias:
 
A) À Secretaria de Administração e Patrimônio compete:
a.1) manter sob sua guarda e coordenar o uso da infraestrutura material do 
Sindicato; 
a.2) coordenar as atividades administrativas dos funcionários; 
a.3) autorizar seu Coordenador a assinar cheques e outros títulos juntamente 
com o Coordenador da Secretaria de Finanças; 
a.4) executar a política de pessoal definida pela Direção Colegiada. 
a.5) efetuar, sob sua responsabilidade, a aquisição do material e/ou equipa-
mento para o Sindicato, autorizado pela Coordenação. 
a.6) manter informada a direção colegiada das atividades, dos processos, 
dos contratos de serviços, contratos de trabalho, dos documentos e Acordos 
Coletivos de Trabalho (ACT).
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a.7) dar ciência a direção colegiada do calendário das atividades e desdobra-
mentos das reuniões e eventos.

B) À Secretaria de Aposentados, Pensionistas e Previdência compete: 
b.1) manter reuniões periódicas com os aposentados e pensionistas da categoria 
para discutir seus problemas específicos e organizar ações pela sua solução; 
b.2) acompanhar a legislação sobre a Previdência e as medidas administrati-
vas das entidades de aposentadoria suplementar de interesse da categoria.
b.3) manter informada a direção colegiada das atividades, dos processos, 
dos documentos e Acordos Coletivos de Trabalho (ACT).
b.4) dar ciência a direção colegiada do calendário das atividades e desdobra-
mentos das reuniões e eventos.
b.5) participar dos movimentos, atos, assembleias, reuniões, congressos que 
envolvam questões de interesses dos aposentados, pensionistas e idosos, 
junto as outras entidades e associações filiadas.
b.6) participar de seminários, cursos e palestras que envolvam questões 
inerentes à previdência pública e privada.

C) À Secretaria de Assuntos Jurídicos compete: 
c.1) formular e acompanhar o andamento de processos jurídicos de interesse 
da categoria; 
c.2) acompanhar a elaboração de leis e formação de jurisprudência de inte-
resse da categoria.
c.3) estudar a situação da categoria no tocante às conquistas e direitos 
trabalhistas; 
c.4) dar assessoria jurídica aos sindicalizados, à diretoria e às instâncias do 
sindicato; 
c.5) promover o intercâmbio entre os profissionais de direito que assessoram 
a categoria no tocante aos novos conhecimentos e conquistas no ramo do 
direito trabalhista; 
c.6) subsidiar, no que concerne à área jurídica, o planejamento e organização 
das estratégias de campanhas da categoria; 
c.7) elaborar projetos de lei de interesse da categoria. 
c.8) Elaborar e encaminhar denúncias e representações junto órgão do Mi-
nistério Público. 
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c.9) manter informada a direção colegiada das atividades, dos processos, 
dos documentos e Acordos Coletivos de Trabalho (ACT),
c.10) dar ciência a direção colegiada do calendário das atividades e desdo-
bramentos das reuniões e eventos.

D) À Secretaria de Finanças compete: 
d.1) organizar o orçamento anual, submetê-lo a apreciação e aprovação da 
Assembleia; 
d.2) acompanhar a execução orçamentária, liberando as verbas aprovadas 
pela Coordenação, de acordo com a disponibilidade de caixa; 
d.3) elaborar a prestação de contas anual; 
d.4) ter sob sua guarda os livros contábeis, valores e numerários do Sindicato; 
d.5) autorizar o seu Coordenador a assinar cheques e outros títulos juntamente 
com o Coordenador da Secretaria de Administração e Patrimônio; 
d.6) apresentar ao Conselho Fiscal balancetes mensais e um balanço anual; 
d.7) proporcionar à Direção os elementos necessários à elaboração do orça-
mento anual, orçando a receita e fixando a despesa. 
d.8) manter informada a direção colegiada das atividades, dos processos, 
dos documentos e Acordos Coletivos de Trabalho (ACT),
d.9) dar ciência a direção colegiada do calendário das atividades e desdobra-
mentos das reuniões e eventos.

E) À Secretaria Geral compete: 
e.1) emitir, receber e encaminhar correspondência recebida pelo Sindicato, 
respondendo e arquivando aquelas que não forem específicas de outras 
Secretarias; 
e.2) manter intercâmbio com os organismos de pesquisa e assessoria técni-
ca-econômica que não sejam de atribuição específica de outras Secretarias; 
e.3) organizar, divulgar e manter sob sua guarda as atas das instâncias do 
Sindicato; 
e.4) autorizar seu Coordenador a assinar, juntamente com o Coordenador 
da Secretaria de Política e Formação Sindical as convocações das instâncias 
do Sindicato; 
e.5) promover intercâmbio de informações de integração com outras entida-
des sindicais e populares; 
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e.6) receber e verificar as propostas de admissão ao quadro social, conforme 
as determinações deste Estatuto.
e.7) manter informada a direção colegiada das atividades, dos processos, 
dos documentos e Acordos Coletivos de Trabalho (ACT),
e.8) dar ciência a direção colegiada do calendário das atividades e desdobra-
mentos das reuniões e eventos.

F) À Secretaria de Comunicação compete: 
f.1) editar e organizar a distribuição nos locais de trabalho, de informativos 
e periódicos que mantenham a categoria informada sobre assuntos de seu 
interesse, bem como das ações do Sindicato; 
f.2) planejar e coordenar as atividades de comunicação do Sindicato; 
f.3) manter a grande imprensa informada sobre os assuntos de interesse da 
categoria, divulgando a opinião do Sindicato sobre temas em debate; 
f.4) organizar campanhas publicitárias decididas pelas instâncias deliberativas 
do Sindicato; 
f.5) divulgar, por todos os meios disponíveis, informações de interesse da 
categoria e dos trabalhadores em geral.
f.6) manter informada a direção colegiada das atividades, dos processos, dos 
documentos e Acordos Coletivos de Trabalho (ACT),
f.7) gerir e administrar a WEB-RADIO, WEB-TV e Agência Petroleira de No-
tícias (APN).
f.8) dar ciência a direção colegiada do calendário das atividades e desdobra-
mentos das reuniões e eventos.

G) À Secretaria de Política e Formação Sindical compete: 
g.1) planejar e coordenar as atividades do Sindicato nos diversos locais 
de trabalho; 
g.2) organizar campanhas de sindicalização e programação de seminários, 
cursos e outros eventos que visem a formação política e sindical da categoria, 
da direção e do corpo de funcionários; 
g.3) acompanhar e assessorar a criação e o funcionamento das organizações 
por local de trabalho; 
g.4) autorizar seu Coordenador a assinar, juntamente com o Coordenador da 
Secretaria Geral, as convocações das instâncias do Sindicato; 
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g.5) atuar junto à sociedade civil em eventos que objetivem a formação 
política das comunidades e sua conscientização, visando à cidadania plena.
g.6) manter informada a direção colegiada das atividades, dos processos, 
dos documentos e Acordos Coletivos de Trabalho (ACT),
g.7) dar ciência a direção colegiada do calendário das atividades e desdobra-
mentos das reuniões e eventos.

H) – À Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Segurança e Novas Tecnologias 
compete:
h.1) desenvolver atividades, visando definir as políticas e diretrizes de Saúde, 
Meio Ambiente, Segurança e Novas Tecnologias que sejam de interesse dos 
trabalhadores, previamente submetidas à Direção Colegiada; 
h.2) acompanhar a implementação pelas empresas da aplicação de novas tec-
nologias, realizar estudos sobre seus impactos e formular políticas alternativas; 
h.3) realizar estudos para avaliar impactos ambientais das atividades das em-
presas da base sindical e organizar ações visando a minimização dos mesmos; 
h.4) acompanhar e integrar o trabalho das CIPAS e Comissões de Saúde; 
h.5) desenvolver atividades, visando acompanhar as políticas governamentais 
e das empresas, com o objetivo de elaborar propostas alternativas em saúde 
do trabalhador; 
h.6) desenvolver e participar de atividades intersindicais no campo da saúde 
do trabalhador.
h.7) aprofundar o debate sobre biossegurança e transgênicos, benzeno, 
mercúrio, amianto, criar grupos de trabalho e realizar seminários sobre estes 
temas macros;  
h.8) Ampliar a campanha pelo direito de recusa ao trabalho em condições 
de risco grave e iminente.
h.9) manter informada a direção colegiada das atividades, dos processos, 
dos documentos e Acordos Coletivos de Trabalho (ACT).
h.10) dar ciência a direção colegiada do calendário das atividades e desdo-
bramentos das reuniões e eventos.

I) À Secretaria de Trabalhadores do Setor Privado, compete:
i.1) organizar e acompanhar as negociações das empresas abrangidas por 
este estatuto no setor privado.

Estatuto 2013 - REVISADO.indd   16 13/01/2014   17:17:23



CNPJ  33.652.355/0001-14

PÁGINA 17

Sede - Avenida Passos, 34, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20051-040, Tel: (21)3034-7300/7326 - FAX: (21)3034-7316
Niterói – Rua Dr. Fróes da Cruz, n.º 126, Sobreloja 203, Centro, Niterói – RJ, CEP: 24030-030, Tel: 21- 2722-4077  

Angra dos Reis – Rua Itassucê, 157, Jacuecanga, Angra dos Reis – RJ, CEP: 23900-000   Tel: 24-3361-2659
Itaboraí – Rua Januário Caffaro, Lote 27, Sala 101, Centro, Itaboraí – RJ, CEP: 24800-000, Tel: 21-3639-5920

Maricá – Roberto da Silveira, 166, sala 102, Centro, Maricá, Cep: 24900-000
Internet: www.sindipetro.org.br | www.tvpetroleira.tv | www.apn.org.br | www.radiopetroleira.org.br

i.2) manter informada a direção colegiada das atividades, dos processos, dos 
documentos e Acordos Coletivos de Trabalho (ACT), 
i.3) organizar, coordenar e acompanhar as reuniões com as direções das 
empresas do setor.
i.4) divulgar, se necessário com apoio da Secretaria de Comunicação, na 
mídia sindical o acompanhamento das negociações e informações pertinen-
tes ao setor;
i.5) dar ciência a direção colegiada do calendário das atividades e desdobra-
mentos das reuniões e eventos. 

J) – À Secretaria do Setor Petroquímico  e Afins compete: 
j.1) organizar e acompanhar as negociações das empresas abrangidas por 
este setor no estatuto.
j.2) manter informada a direção colegiada das atividades, dos processos, dos 
documentos e Acordos Coletivos de Trabalho (ACT).
j.3) organizar, coordenar e acompanhar as reuniões com as direções das 
empresas do setor.
j.4) divulgar, se necessário com apoio da secretaria de comunicação, na mí-
dia sindical o acompanhamento das negociações e informações pertinentes 
ao setor.
j.5) dar ciência a direção colegiada do calendário das atividades e desdobra-
mento das reuniões e eventos. 

K) – À Secretaria de Relações Institucionais  e Comunitárias compete:
k.1) organizar e acompanhar as relações com entidades de representação 
das entidades comunitárias de interesse deste sindicato.
k.2) orientar, organizar e desenvolver  atividades das relações comunitárias 
e sindicais.
k.3) manter a diretoria colegiada informada dos assuntos e atividades comu-
nitárias de interesse sindical.
k.4) Estimular e zelar pela participação da Direção Colegiada nas questões 
comunitárias.
k.5) Divulgar, se necessário, com apoio da Secretaria de Comunicação, 
na mídia sindical o acompanhamento das negociações e informações 
pertinentes ao setor.
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k.6) dar ciência à direção colegiada do calendário das atividades e desdobra-
mento das reuniões e eventos. 
k.7) construir propostas de ampliação de intercâmbio e atuação com outras 
entidades e associações comunitárias; 
k.8) Acompanhar as atividades propostas por outras entidades, desde que 
aprovadas pela Direção;
k.9) realizar seminários e palestras com temas referentes à questões comu-
nitárias e ao combate as discriminações.
k.10) organizar e acompanhar as relações com entidades de representação 
dos movimentos de combate ao machismo, racismo, homofobia, xenofobia 
e outras as formas de pressão;
k.11) orientar, organizar, acompanhar, participar e/ou desenvolver atividades 
de divulgação de assuntos relacionados ao Combate às opressões;
k.12) Estimular e zelar pela participação da Direção Colegiada nas questões 
de combate {às operações, mantendo-a informada dos assuntos e atividades 
relacionadas ao tema; e 
k.13) Divulgar, se necessário, com apoio da Secretaria de Comunicação, na mídia 
sindical o acompanhamento das negociações e informações pertinentes ao setor.

L) – À Secretaria dos Trabalhadores das Empresas Terceirizadas, compete:
l.1) Defender os direitos dos trabalhadores terceirizados, na busca pela iso-
nomia de direitos entre próprios e terceirizados;
l.2) Lutar pela representatividade destes trabalhadores; 
l.3) Combater a terceirização e defender o preenchimento de todas as vagas 
por concursos públicos na empresas públicas e de economia mista;
l.4) Em relação às empresas privadas da base de representação do Sindipetro-RJ, 
buscar a incorporação dos terceirizados como trabalhadores próprios destas;
l.5) Coordenar, mediante autorização da Diretoria Colegiada, a defesa adminis-
trativa e/ou judicial dos trabalhadores das empresas terceirizadas/contratadas;
l.6) Buscar a representatividade sindical destes trabalhadores; 
l.7) Desenvolver atividades e seminários com o objetivo de promover cons-
cientizações dos direitos dos terceirizados dentro do setor petroleiro;
l.8) Dar ciência a direção colegiada do calendário e desdobramento das reu-
niões e eventos para com os mesmos.
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M) À Secretaria de Plataformas, Estaleiros e Logística Portuária e Aeropor-
tuárias, compete:  
m.1) Atuar em defesa da categoria nas plataformas, navios e/ou estrutu-
ras  de sísmica, sonda, perfuração, BGL (Balsa, guindaste de lançamento), 
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, nos entrepostos 
logísticos e nos aeroportos, portos e estaleiros que prestem serviços para 
a indústria do petróleo e gás ou nos quais trabalhem pessoas da base de 
representação deste sindicato; 
m.2) Organizar e acompanhar as negociações das empresas abrangidas por 
este setor no estatuto;
m.3) Manter informada a direção colegiada das atividades, dos processos, 
dos documentos e Acordos Coletivos de Trabalho (ACT);
m.4) Organizar, coordenar e acompanhar as reuniões das empresas do setor;
m.5) Divulgar, se necessário com apoio da secretaria de comunicação, na mídia 
sindical o acompanhamento das negociações e informações pertinentes ao setor; e 
m.6) Dar ciência a direção colegiada do calendário e desdobramento das 
reuniões e eventos para com o mesmos.

SEÇÃO II - DAS INSTÂNCIAS CONSULTIVAS

A) Do Conselho Fiscal

Artigo 20 - O Conselho Fiscal é um organismo independente, de fiscaliza-
ção da gestão financeira e patrimonial da entidade sindical, composto por 3 
(três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, com mandato de 3 (três) anos, 
igualmente à Diretoria Colegiada.

§ 1º - Compete ao Conselho Fiscal: 
a) dar parecer sobre a previsão orçamentária anual, balanços financeiro e 
patrimonial, balancetes e retificações ou suplemento do orçamento; 
b) examinar e fiscalizar a gestão financeira do Sindicato para emissão de 
parecer; 
c) propor medidas que objetivem a melhor racionalização da situação finan-
ceira e patrimonial do Sindicato. 
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§ 2º - O parecer sobre o plano orçamentário anual e sobre os balanços fi-
nanceiros e patrimoniais do Sindicato, emitido pelo Conselho Fiscal, deverá 
ser submetido à aprovação da Assembleia Geral Ordinária especificamente 
convocada para esse fim. 

§ 3º - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e ex-
traordinariamente quando necessário, desde que convocado pela maioria dos 
seus membros efetivos. 

B) Da Organização nos Locais de Trabalho (OLT)

Artigo 21- O processo de criação, funcionamento e eleições dos membros 
das Organizações nos Locais de Trabalho (OLT’s) deverá se dar de forma 
amplamente divulgada e aberta à participação de, no mínimo, todos os 
sindicalizados do respectivo local de trabalho, obedecendo, pelo menos, 
aos critérios comuns estabelecidos em regulamento próprio aprovado em 
Assembleia Geral especificamente convocada para este fim. 

SEÇÃO III - Da Gratuidade do Exercício do Mandato

Artigo 22 - O exercício de cargos eletivos é condicionado às seguintes limitações: 
a) gratuidade do exercício do mandato de cargos eletivos, ressalvada a hi-
pótese de afastamento não remunerado do trabalho para esse exercício, na 
forma que a categoria autorizar em Assembleia Geral; 
b) inexistência do exercício de cargos eletivos cumulativamente com empre-
gos remunerados pelo Sindicato, ou por entidades sindicais de grau superior.

CAPÍTULO IV - DO PROCESSO ELEITORAL

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES ELEITORAIS GERAIS

Artigo 23 - As eleições para a renovação da Direção Colegiada e do Conselho 
Fiscal do Sindicato serão realizadas trienalmente, em conformidade com o 
disposto neste Estatuto. 
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§ 1º - As eleições para a Direção Colegiada e Conselho Fiscal serão realizadas 
em mesmo pleito da Direção Colegiada. 

§ 2º - Os procedimentos relativos às eleições do Conselho Fiscal obedecerão 
aos mesmos critérios fixados para a Direção Colegiada, ressalvado o que 
dispõe o Artigo 66 deste Estatuto. 

Artigo 24 - As eleições para a renovação da Direção Colegiada e do Conselho 
Fiscal serão realizadas entre os meses de abril a maio do ano em que termi-
na o mandato, salvo motivo de comoção nacional aprovado em Assembleia 
previamente convocada para este fim. 

Artigo 25 - Será assegurada, por todos os meios democráticos, a lisura dos 
pleitos eleitorais para a administração do Sindicato, garantindo condições 
de igualdade às chapas concorrentes, no caso de existência de mais de 
uma, especialmente no que se refere à propaganda eleitoral, mesários, 
fiscais, tanto na coleta, como na apuração dos votos, conforme dispõe 
este Estatuto. 

§ 1º - É vedado às chapas e aos candidatos, individualmente, o recebi-
mento de doações efetuadas por empresas para as campanhas eleitorais 
do Sindicato. 

Artigo 26 - As eleições serão convocadas pela Coordenação através de edital, 
assinado pelos Coordenadores das Secretarias Geral e de Política e Formação 
Sindical, com antecedência máxima de 90 (noventa) e mínima de 30 (trinta) 
dias, antes do término do mandato, salvo motivo de comoção nacional apro-
vado em assembleia previamente convocada para este fim. 

Parágrafo único - Cópias do edital a que se refere este Artigo serão divulga-
das o mais amplamente possível, utilizando-se para tanto sua distribuição 
aos associados nos locais de trabalho, através do informativo impresso da 
entidade, de quadros de avisos na(s) sede(s) e delegacia(s) do Sindicato e 
das empresas e outros recursos de comunicação disponíveis na entidade, 
além da publicação em jornal de grande circulação na base sindical. 
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Artigo 27 - A Comissão Eleitoral será composta de no máximo 7 (sete)  e no míni-
mo 3 (três) associados adimplentes em qualquer sindicato da categoria petroleira 
no território nacional, escolhidos pela Assembleia Geral Extraordinária especifica-
mente convocada através do Edital a que se refere o Artigo 26, que não venham 
a integrar nenhuma das chapas e mais 1 (um) representante de cada chapa que 
vier a ser inscrita, por indicação da mesma, a partir do ato da inscrição. 

§ 1º - Caso surja mais de uma proposta de Comissão na Assembleia, os 
nomes eleitos deverão ser retirados de cada proposta, na proporção de voto 
que cada uma obtiver. 

§ 2º - Serão excluídos da Comissão Eleitoral os representantes das chapas 
que vierem a ser impugnadas ou saírem do processo eleitoral, inclusive por 
não terem se habilitado ao segundo turno.

SEÇÃO II - Da Comissão Eleitoral

Artigo 28 - Compete à Comissão Eleitoral: 
a) conduzir todo o processo eleitoral; 
b) regulamentar as eleições, dentro de 7 (sete) dias corridos, contados a 
partir de sua eleição, através de edital assinado pelos Coordenadores das 
Secretarias Geral e de Política e Formação Sindical e com ampla divulgação 
à categoria, fixando sua data, horário e locais de votação para o primeiro e 
o segundo turnos, se necessário, além do prazo de candidaturas; 
c) proceder ao registro das chapas, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
data de publicação do Edital e sua divulgação à categoria, numerando-as por 
ordem de inscrição e recebendo a documentação apresentada por cada chapa; 
d) receber da Coordenação do Sindicato cópias da lista de votantes de que 
trata o Artigo 16º, alínea f, comunicando tal fato às chapas inscritas e re-
passando a cada uma delas, contra recibo, uma cópia dessa lista; 
e) indicar os nomes dos presidentes de mesa e mesários que formarão as mesas 
coletoras, sendo 1 (um) presidente, 2 (dois) mesários e 1 (um) suplente, garantindo 
a participação igualitária das chapas inscritas, que apresentarão suas indicações; 
f) credenciar os fiscais de cada chapa junto às mesas coletoras e às mesas 
apuradoras, garantindo as condições para a sua atuação; 
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g) responsabilizar-se pela guarda e garantir a inviolabilidade e integridade 
das urnas; 
h) receber e decidir sobre eventuais recursos interpostos; 
i) garantir a equidade das chapas em eventual utilização de recursos do 
Sindicato; 
j) organizar e dirigir o processo de apuração dos votos;
k) dirimir quaisquer dúvidas e situações não previstas neste Estatuto.

Artigo 29 - À Comissão Eleitoral incumbe, ainda, organizar a documentação 
do processo eleitoral em 2 (duas) vias, constituída a primeira dos documentos 
originais e a outra das respectivas cópias. 

Parágrafo único - São documentos essenciais do processo eleitoral: 
a) edital e aviso resumido do edital; 
b) exemplar original do jornal que publicou o aviso resumido, edital e a relação 
das chapas inscritas; 
c) cópias dos requerimentos de registro de chapas, fichas de qualificação 
dos candidatos e demais documentos; 
d) relação dos eleitores;
e) expedientes relativos à composição das mesas eleitorais; 
f) lista de votantes; 
g) atas dos trabalhos eleitorais; 
h) exemplar da cédula única; 
i) impugnações, recursos e defesas; 
j) resultado da eleição;
k) proclamação dos eleitos. 

SEÇÃO III - DA POSSE DOS ELEITOS

Artigo 30 - A posse dos eleitos ocorrerá na data do término do mandato da 
administração anterior.
 
Artigo 31 - A chapa eleita deverá definir e oficiar ao Sindicato, que divulgará 
à categoria a composição do Secretariado (Coordenadores e suplentes de 
cada Secretaria) no máximo até o momento da posse. 
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Artigo 32 - Ao assumir o cargo, os eleitos prestarão, solenemente, o com-
promisso de respeitar o exercício do Mandato e este Estatuto. 

Artigo 33º - Caso as eleições não sejam convocadas ou realizadas nos prazos 
previstos neste Estatuto, sem motivo de extrema gravidade, qualquer asso-
ciado em gozo dos direitos sociais, poderá requerer a convocação de uma 
Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre o encaminhamento do 
processo eleitoral, inclusive, se for o caso, eleger uma Junta Governativa, 
que terá a incumbência de convocar e realizar as eleições, obedecidos os 
preceitos contidos neste Estatuto.

SEÇÃO IV - DOS CANDIDATOS

Artigo 34 - Os candidatos serão registrados através de chapas que conterão os 
nomes de todos os concorrentes. As chapas são compostas por 39 (Trinta e 
Nove) membros para a Direção Colegiada e por 6 (seis) para o Conselho Fiscal. 

§ 1º - Para a eleição da Direção Colegiada serão aceitas chapas formadas 
por no mínimo 27 (Vinte e Sete) componentes. 

§ 2º - Para a eleição do Conselho Fiscal serão aceitas chapas formadas por 
no mínimo 4 (Quatro) componentes.
 
Artigo 35 - Não poderá se candidatar o associado que: 
a) não tiver definitivamente aprovadas as suas contas do exercício, em car-
gos de administração; 
b) houver lesado o patrimônio de qualquer entidade; 
c) contar com menos de 180 (cento e oitenta) dias de inscrição no quadro 
social do Sindicato. 
d) não estiver no gozo dos direitos sociais conferidos por este Estatuto; 
e) tiver sido penalizado em seu mais recente mandato, segundo o que pres-
crevem os Artigos 7º e 78, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” deste Estatuto. 
f) É vedado a membros da Direção Colegiada, candidatarem-se ao Conselho 
Fiscal e vice-versa.
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SEÇÃO V - DO REGISTRO DAS CHAPAS

Artigo 36 - O prazo para registro de chapas será de 15 (quinze) dias, con-
tados da data da publicação do Aviso Resumido do Edital de que trata o 
Artigo 28, alínea “b”, em jornal de grande circulação regional, excluindo-se 
o primeiro e incluindo-se o último dia que será prorrogado para o primeiro dia 
útil subsequente, se o vencimento coincidir com sábado, domingo ou feriado. 

Artigo 37 - O Requerimento de registro de chapa será assinado por qual-
quer dos candidatos que a integram, em 3 (três) vias, uma endereçada à 
Comissão Eleitoral, outra à Secretaria Geral e a terceira onde será atestado 
seu recebimento por pessoa credenciada pela Comissão Eleitoral servindo 
como recibo para a chapa requerente e devendo ser acompanhado dos 
seguintes documentos: 
a) relação ordenada dos candidatos; 
b) ficha de qualificação de cada candidato, devidamente assinada pelo mesmo; 
c) cópia da Carteira de Trabalho onde conste a qualificação civil, verso e 
anverso, e o contrato de trabalho em vigor, este último somente no caso de 
o associado ser da ativa; 

Parágrafo único - A ficha de qualificação dos candidatos conterá os seguintes 
dados: nome, filiação, data e local de nascimento, estado civil, residência, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade, número e série da car-
teira de trabalho, número do CPF, nome da empresa em que trabalha, cargo 
ocupado e tempo de exercício da profissão. 

Artigo 38 - As chapas registradas deverão ser numeradas seguidamente a 
partir do número 1 (um), obedecendo à ordem do registro. 

Artigo 39 - O Coordenador da Secretaria Geral receberá os nomes e a 
documentação dos candidatos e comunicará por escrito à Empresa, dentro 
de 24 (vinte e quatro) horas da data do recebimento, o dia e hora do re-
gistro da candidatura do seu Empregado, fornecendo a este comprovante 
no mesmo sentido. 
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Artigo 40 - Será recusado o registro da chapa que não contenha candi-
datos em número suficiente, definido no Artigo 34, ou que não esteja 
acompanhada das fichas de qualificação preenchidas e assinadas de 
todos os candidatos. 

Parágrafo único - Verificando-se irregularidades na documentação apresenta-
da, a Comissão Eleitoral notificará o interessado para que promova a correção 
no prazo máximo de 5 dias (cinco) dias, sob pena do registro não se efetivar.

SEÇÃO VI - DAS IMPUGNAÇÕES

Artigo 41- Os candidatos que estiverem enquadrados no Art. 35 e seu pará-
grafo único poderão ser impugnados por qualquer associado, no prazo de 5 
(cinco) dias, a contar da publicação da relação das chapas inscritas em jornal 
de circulação regional e amplamente divulgada à categoria. 

Artigo 42 - A impugnação, expostos os fundamentos que a justificam, será 
dirigida à Comissão Eleitoral, e entregue mediante recibo, na Secretaria Geral 
do Sindicato. 

Artigo 43 - O candidato impugnado será notificado da impugnação em dois 
(2) dias, pela Comissão Eleitoral, e terá o prazo de 5 (cinco) dias para apre-
sentar sua defesa e recorrer, se assim desejar. 

Artigo 44 - Instruído, o processo de impugnação será decidido em 5 (cinco) 
dias úteis, pela Comissão Eleitoral. 

Artigo 45 - Julgada procedente a impugnação, o candidato não poderá ser 
substituído, se a aludida impugnação ocorrer após o prazo previsto no Art. 
28 deste Estatuto. 

Artigo 46 - A chapa de que fizer parte o candidato impugnado, poderá con-
correr desde que os demais candidatos forem em número suficiente para 
atender ao disposto no Artigo 34 deste Estatuto.
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SEÇÃO VI - DO ELEITOR

Artigo 47 - São eleitores para a Direção Colegiada e Conselho Fiscal:
a) os sindicalizados da ativa, aposentado(a) ou pensionista, até 180 (cento 
e oitenta) dias antes do final do mandato, tenham preenchido a autorização 
para desconto da mensalidade  e pagas, ininterruptamente, em folha de pa-
gamento, ou outro mecanismo determinado pelo sindicato; 
b) todos os sindicalizados que se aposentaram até a data de 24.10.89, 
quando passou a vigorar a obrigatoriedade dos aposentados sindicalizados 
também contribuírem financeiramente para o Sindipetro-RJ, observada a 
decisão da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 23/08/2005, 
que deliberou acerca da obrigatoriedade da contribuição equivalente a 
1,5% (um e meio) por cento sobre o salário mínimo nacional para os 
aposentados que não recebam complementação ou suplementação de 
aposentadoria;
c) os trabalhadores que se aposentaram após 24.10.89 e que tenham 
preenchido a ficha de sindicalizado aposentado, e que até 180 (cento e 
oitenta) dias antes do final do mandato tenham assinando a autorização 
para desconto da mensalidade sindical ininterrupta através das entidades 
de previdência pública ou complementar, ou outro mecanismo determi-
nado pelo sindicato.

Parágrafo único - Caso a forma de contribuição do associado seja através de 
pagamento direto ao sindicato, para garantir seu direito a voto, esta deverá 
ser atualizada até 30 (trinta dias) dias antes das eleições.

Artigo 48 - Para exercitar o direito do voto, o eleitor deverá estar em dia com 
as mensalidades sindicais, em conformidade com o Art. 5º alínea “h”, o Art. 
27º caput e § 3º e Art. 47 alínea “a”. 
 
SEÇÃO VII - DO VOTO SECRETO

Artigo 49 - A cédula única deverá conter todas as chapas registradas e os 
respectivos candidatos, na ordem das relações registradas. 
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Artigo 50 - As mesas coletoras de votos serão constituídas de um presidente, 
dois mesários e um suplente, designados pela Comissão Eleitoral. 

§ 1º - Serão instaladas mesas coletoras, no mínimo, na Sede e Delegacias 
do Sindicato e nos locais de trabalho onde esteja prevista a votação de mais 
de 100 (cem) eleitores. 

§ 2º - Poderão ser instaladas mesas coletoras itinerantes, a critério da Co-
missão Eleitoral. 

§ 3º - As mesas coletoras serão constituídas até 2 (dois) dias antes das eleições. 

§ 4º - Os trabalhos das mesas coletoras poderão ser acompanhados por fiscais 
designados pelas chapas concorrentes, escolhidos dentre os associados do 
Sindicato, na proporção de um fiscal por chapa registrada e mesa coletora. 

Artigo 51- Não poderão ser nomeados membros das mesas coletoras: 
a) os candidatos, seus cônjuges e parentes; 
b) os membros da Direção Colegiada e do Conselho Fiscal, e respectivos 
suplentes. 

Artigo 52 - Os mesários substituirão o presidente da mesa coletora, 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 e encerramento da votação, salvo motivo de força maior, devi-
damente caracterizado e registrado na respectiva ata. 

§ 2º - Não comparecendo o presidente da mesa coletora até 30 (trinta) 
minutos antes da hora determinada para início da votação, assumirá a 
presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo 
mesário ou o suplente. 
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§ 3º - Poderá o mesário, ou membro da mesa que assumir a presidência, 
nomear, “ad referendum” da Comissão Eleitoral, dentre as pessoas pre-
sentes, e observados os impedimentos do Art. 51, os membros que forem 
necessários para completar a mesa.

SEÇÃO VIII - DA VOTAÇÃO

Artigo 53 - No dia e local designado, 30 (trinta) minutos antes da hora do 
início da votação, os membros da mesa coletora verificarão se estão em ordem 
o material eleitoral e a urna destinada a recolher os votos, providenciando o 
presidente, para que sejam supridas eventuais deficiências. 

Artigo 54 - À hora fixada no Edital, e tendo considerado o recinto e 
o material em condições, o presidente da mesa declarará iniciados os 
trabalhos. 

Artigo 55 - Os trabalhos eleitorais da mesa coletora terão a duração mínima 
de 6 (seis) horas, das quais parte fora do horário normal de trabalho da ca-
tegoria, de forma a facilitar o exercício do direito de voto em cada unidade 
ou departamento das empresas, com duração máxima a ser estabelecida 
pela Comissão Eleitoral. 

Parágrafo único - Os trabalhos de votação poderão ser encerrados an¬te-
cipadamente se já tiverem votado todos os Eleitores constantes da folha 
de votação. 

Artigo 56 - Somente poderão permanecer no recinto da mesa coletora 
os seus membros, os fiscais designados e devidamente identificados e, 
durante o tempo necessário à votação, o eleitor. 

Parágrafo único - Nenhuma pessoa estranha à direção da mesa coletora 
pode intervir no seu funcionamento durante os trabalhos de votação, salvo 
os membros da Comissão Eleitoral. 
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Artigo 57 - Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à 
mesa, depois de identificado, assinará a folha de votantes e, na cabine in-
devassável, após assinalar no retângulo próprio a chapa de sua preferência, 
a dobrará, depositando-a, em seguida, na urna colocada na mesa coletora. 

§ 1º - O eleitor analfabeto aporá sua impressão digital na folha de votantes, 
assinando, a seu rogo, um dos mesários. 

§ 2º - Antes de depositar a cédula na urna o eleitor deverá exibir a parte 
rubricada à mesa e aos fiscais, para que verifiquem, sem a tocar, se é a 
mesma que lhe foi entregue. 

§ 3º - Se a cédula não for a mesma, o eleitor será convidado a voltar à 
cabine indevassável e trazer seu voto na cédula que recebeu; se o eleitor 
não proceder conforme determinado, não poderá votar, anotando-se a 
ocorrência na ata. 

Artigo 58 - O voto em separado será tomado da seguinte forma: 
a) o presidente da mesa coletora entregará ao eleitor envelope apropriado, 
para que ele, na presença dos membros da mesa, nele coloque a cédula que 
assinalou, colando o envelope; 
b) o presidente da mesa coletora colocará o envelope dentro de um outro 
maior e anotará no verso deste o nome do eleitor e o motivo do voto em 
separado, depositando-o na urna; 
c) a Comissão Eleitoral, depois de ouvir os representantes das chapas, decidirá 
se apura ou não o voto colhido separadamente. 

Artigo 59 - São documentos válidos para identificação do eleitor: 
a) Carteira Social do Sindicato; 
b) Carteira de Trabalho; 
c) Identidade Funcional da Empresa; 
d) Carteira de Identidade ou CNH 

Artigo 60 - À hora determinada no Edital para encerramento da votação, 
havendo no recinto eleitores aptos a votar, serão convidados em voz alta a 
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fazerem entrega ao presidente da mesa coletora do seu documento de iden-
tificação, prosseguindo os trabalhos até que vote o último eleitor. 

§ 1º - Caso não haja mais eleitores, serão imediatamente encerrados os 
trabalhos. 

§ 2º - Encerrados os trabalhos de votação, a urna será lacrada com 
aposição de tiras de papel gomado, rubricadas pelos membros da mesa 
e pelos fiscais. 

§ 3º - Em seguida, o presidente fará lavrar ata, que será também as-
sinada pelos mesários e fiscais, registrando a data e horário do início 
e do encerramento dos trabalhos; total de votantes e dos associados 
em condições de votar, o número de votos em separado, se houver, 
bem como, resumidamente, os protestos apresentados pelos eleitores, 
candidatos e fiscais. A seguir, o presidente da mesa coletora, mediante 
recibo, fará entrega ao presidente da mesa apuradora, de todo o material 
utilizado durante a votação. 

SEÇÃO IX - DA APURAÇÃO

Artigo 61- Após o término do prazo estipulado para a votação, a Comissão 
Eleitoral receberá, na sede do Sindicato, as urnas e as atas respectivas, após 
o que, fará iniciar a apuração dos votos. 

§ 1º - A Comissão Eleitoral poderá instalar tantas mesas apuradoras quantas 
julgar necessárias ao bom andamento dos trabalhos. 

§ 2º - Cada mesa apuradora será composta por 3 (três) membros. 

Artigo 62 - Contadas as cédulas das urnas, os membros da mesa de apuração 
verificarão se o número coincide com o da lista de votantes. 

Parágrafo único - A Comissão Eleitoral, depois de ouvir os representantes das 
chapas, decidirá se apura ou não o voto colhido separadamente. 
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Artigo 63 - Sempre que houver protesto fundado em contagem errônea 
de votos, vícios de sobrecartas ou de cédulas, estas deverão permanecer 
conservadas em invólucro lacrado, que acompanhará o processo eleitoral 
até decisão final. 

Parágrafo único - Haja ou não protestos, conservar-se-ão as cédulas apuradas 
sob a guarda da Comissão Eleitoral, até proclamação final do resultado, a 
fim de assegurar eventual recontagem de votos. 

Artigo 64 - Assiste ao eleitor o direito de formular, perante a Comissão Elei-
toral, qualquer protesto referente à apuração. 

§ 1º - O protesto poderá ser verbal ou por escrito. Neste último caso, será 
anexado à ata de apuração. 

§ 2º - Não sendo o protesto verbal, ratificado, no curso dos trabalhos de 
apuração, sob forma escrita e consignada na respectiva ata, dele não se 
tomará conhecimento. 

Artigo 65 - Nas eleições para a Direção Colegiada, finda a apuração, a Co-
missão Eleitoral proclamará eleita a chapa que obtiver um mínimo de 50% + 
1 (cinquenta por cento mais um) dos votos válidos, sendo declarado, nesta 
eventualidade, o encerramento do processo. 

§ 1º - Para atender ao disposto no caput, considera-se voto válido aquele 
atribuído a qualquer uma das chapas concorrentes. 

§ 2º - Caso concorram mais de duas chapas e nenhuma delas obtiver o resul-
tado previsto no caput, a Comissão Eleitoral convocará o segundo turno das 
eleições, a se realizar em 15 (quinze) dias, no qual apenas as duas chapas 
mais votadas no primeiro turno concorrerão, sendo mantido o colégio eleitoral 
e demais procedimentos do primeiro turno. 

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se, também, caso o número total de votos anu-
lados seja superior à diferença de votos obtidos pelas duas chapas mais votadas. 
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Artigo 66 - Nas eleições para o Conselho Fiscal, em conjunto com a  direção 
colegiada, será garantida a representação proporcional de todas as chapas 
que a ele concorrerem e que obtiverem, no mínimo, 1/6 (um sexto) dos votos 
válidos, entendidos estes como os votos atribuídos a qualquer uma das chapas 
concorrentes. Esta proporcionalidade refere-se aos 6 (seis) cargos (efetivos 
e suplentes), que serão preenchidos conforme a ordem de classificação e o 
número de votos obtidos pelas respectivas chapas. 

Parágrafo único - Os candidatos designados pelas chapas que obtiverem as 
3 (três) primeiras indicações comporão o Conselho Fiscal efetivo. À quarta, 
quinta e sexta concessões caberão as vagas de suplentes, nesta ordem. A 
ordenação das vagas visando a composição proporcional do Conselho Fiscal 
obedecerá aos seguintes procedimentos: 
01. realiza-se a apuração dos votos de todas as chapas; 
02. calcula-se a porcentagem de cada chapa sobre o total de votos válidos; 
03. elimina-se as que obtiveram menos que 16,67% (dezesseis vírgula ses-
senta e sete por cento) ou 1/6 (um sexto) dos votos válidos; 
04. recalcula-se a porcentagem de votos dentre o total das que obtiveram 
mais que 16,67% (dezesseis vírgula sessenta e sete por cento) ou 1/6 (um 
sexto) dos votos válidos; 
05. divide-se a nova porcentagem de cada uma por 16,67, obtendo-se o 
quociente eleitoral de cada uma; 
06. ordena-se os quocientes obtidos; 
07. concede-se uma vaga a chapa que obtiver o maior quociente; 
08. diminui-se uma unidade (1) do quociente da que recebe a vaga; 
09. reordena-se os novos valores de quocientes; 
10. repete-se as etapas 7, 8 e 9 até o preenchimento da última vaga. 

Artigo 67 - Finda a apuração de cada turno, a Comissão Eleitoral redigirá a 
ata final dos trabalhos eleitorais. 

§ 1º - A ata mencionará obrigatoriamente: 
a) dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos; 
b) local ou locais em que funcionaram as mesas coletoras, com os nomes 
dos respectivos componentes; 
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c) resultado de cada urna apurada, especificando-se o número de votantes, 
sobrecartas, votos anulados, cédulas apuradas, votos atribuídos a cada chapa 
registrada, votos em branco e nulos; 
d) número total de eleitores que votaram; 
e) resultado geral da apuração; 
f) apresentação ou não de protesto, fazendo-se, em caso afirmativo, resumo 
de cada protesto formulado perante a mesa. 

§ 2º - A ata será assinada pelos membros da Comissão Eleitoral e fiscais, 
esclarecendo-se o motivo da eventual falta de qualquer assinatura. 

Artigo 68 - O Coordenador da Secretaria Geral comunicará, por escrito, 
à empresa, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a eleição do(s) seu(s) 
empregado(s). 

Parágrafo único - O resultado das eleições será amplamente divulgado à cate-
goria e a organizações às quais o Sindicato estiver filiado, no prazo máximo 
de 7 (sete) dias corridos após sua obtenção.

SEÇÃO X - DAS NULIDADES

Artigo 69 - Será nula a eleição quando: 
a) ocorrer vício que comprometa sua legitimidade, importando prejuízo a 
qualquer candidato ou chapa concorrente; 
b) realizada em dia, hora e local diversos dos designados no edital a que se 
refere o Artigo 28, alínea “b”, ou encerrada antes da hora determinada, sem 
que hajam votado todos os eleitores constantes da folha de votação; 
c) realizada ou apurada perante Comissão Eleitoral não constituída de acordo 
com o estabelecido neste Estatuto; 
d) preterida qualquer formalidade essencial estabelecida neste Estatuto; 
e) não for observado qualquer um dos prazos essenciais constantes deste 
Estatuto. 

Artigo 70 - Será nula a urna quando: 
a) apresentar evidências de que tenha sido violada; 
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b) houver outras irregularidades que comprometam a lisura do processo 
eleitoral, a critério da Comissão Eleitoral. 

Artigo 71 - Será nulo o voto quando: 
a) a cédula apresentar assinaturas diferentes das dos mesários designados 
para aquela urna; 
b) estiver rasurado; 
c) a opção do eleitor não estiver manifesta com clareza; 
d) contiver inscrições impróprias ao processo eleitoral; 
e) tomado em separado, não atender ao disposto no artigo 58; 
f) houver outras irregularidades que comprometam a lisura do processo elei-
toral, a critério da Comissão Eleitoral. 

Artigo 72 - A anulação do voto não implicará na anulação da urna em que 
a ocorrência se verificar, nem a anulação da urna importará na do turno da 
eleição, salvo se o número total de votos anulados for igual ou superior ao 
da diferença final entre os votos obtidos pelas duas chapas mais votadas. 

Parágrafo único - Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe deu causa, 
nem aproveitará ao seu responsável. 

SEÇÃO XI - DOS RECURSOS

Artigo 73 - Qualquer associado pode interpor recurso contra o resultado da 
Assembleia Geral que elegeu a Comissão Eleitoral, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, a contar da data de realização da assembleia, bem como 
contra o resultado do processo eleitoral, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, contados da proclamação do resultado final do processo eleitoral.

Artigo 74 - O recurso será dirigido à Comissão Eleitoral e entregue, em duas 
vias, contra recibo, na Secretaria Geral, no horário normal de funcionamento. 

Artigo 75 - Protocolado o recurso, cumpre à Comissão Eleitoral encaminhar 
a segunda via, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, mediante recibo ao Re-
corrido para, em 3 (três) dias, apresentar defesa. 
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Artigo 76 - Findo o prazo estipulado no artigo anterior, recebida ou não a defesa 
do Recorrido, e estando devidamente instruído o processo, a Comissão Eleitoral 
deverá proferir sua decisão, sempre fundamentada, no prazo de 10 (dez) dias. 

Artigo 77 - Anuladas as eleições pela Comissão Eleitoral, outras serão reali-
zadas em até 90 (noventa) dias após a decisão anulatória. 

§ 1º - Nessa hipótese, a Direção anterior permanecerá em exercício até a posse 
dos eleitos, salvo se qualquer de seus membros for responsabilizado pela anulação, 
caso em que a Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada, elegerá 
uma Junta Governativa para convocar e realizar novas eleições dentro do prazo. 

§ 2º - Aquele que der causa à anulação das eleições será responsabilizado civil-
mente por perdas e danos, ficando o Sindicato obrigado, dentro de 30 (trinta) dias 
após a decisão anulatória, a providenciar a propositura da respectiva ação judicial. 

§ 3º - No caso da Comissão Eleitoral anular 2 (duas) eleições consecutivas sem 
motivo plausível, a Coordenação do Sindicato deve convocar nova Assembleia 
para ouvir e julgar as razões da Comissão Eleitoral, confirmando-a se proceden-
tes suas alegações ou elegendo outra Comissão Eleitoral, se julgar necessário. 

CAPÍTULO V - DA PERDA DO MANDATO

Artigo 78 - Os membros da Direção Colegiada e do Conselho Fiscal perderão 
o seu mandato, nos seguintes casos: 
a) malversação ou dilapidação do patrimônio social; 
b) grave violação deste Estatuto; 
c) abandono do cargo na forma prevista no Artigo 84; 
d) aceitação ou solicitação de transferência que importe no afastamento do 
exercício do cargo; 
e) renúncia. 

§ 1º - Excetuados os casos de renúncia, a perda do mandato será declarada pela As-
sembleia Geral Extraordinária, especificamente convocada, na forma deste Estatuto; 
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§ 2º - Toda suspensão ou destituição de cargo administrativo dever ser pre-
cedida de notificação, que assegure ao interessado o pleno direto de defesa, 
cabendo recurso na forma deste Estatuto. 

Artigo 79 - Na hipótese de perda do mandato de um de seus membros, a 
Direção Colegiada designará, entre seus componentes, o seu substituto. 

Artigo 80 - As substituições de membros do Conselho Fiscal obedecerão à 
ordem de suplência definida neste Estatuto. 

Artigo 81- As renúncias serão comunicadas, por escrito, à Direção Colegiada, 
que as divulgarão amplamente à categoria. 

Artigo 82 - Caso restem menos de 50% (cinquenta por cento) de mem-
bros originários na Direção Colegiada, ou se houver a perda coletiva de 
mandato da Direção Colegiada, os Coordenadores das Secretarias Geral 
e de Política e Formação Sindical, ainda que resignatários, assinarão 
convocação de Assembleia Geral a fim de que esta constitua uma Junta 
Governativa Provisória. 

Artigo 83 - A Junta Governativa Provisória, constituída nos termos do artigo 
anterior, procederá às diligências necessárias à realização de novas eleições 
para a Direção Colegiada, em conformidade com este Estatuto. 

Artigo 84 - Considera-se abandono de cargo a ausência não justificada 
a 3 (três) reuniões ordinárias sucessivas, de Direção Colegiada ou de 
Conselho Fiscal. 

Artigo 85 - Ocorrendo o falecimento de membro da Direção ou do Conselho 
Fiscal, proceder-se-á na conformidade com os artigos 79º e 80º. 

Artigo 86 - Caso restem menos de 2 (dois) membros no Conselho Fiscal, a 
Direção Colegiada ou a Junta Governativa Provisória procederá às diligên-
cias necessárias à realização de novas eleições para o Conselho Fiscal, em 
conformidade com este Estatuto.
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CAPÍTULO VI - DO PATRIMÔNIO DO SINDICATO

Artigo 87 - Constitui patrimônio do Sindicato: 
a) as contribuições daqueles que participam da categoria representada, con-
soante do artigo 6, alínea “a” deste Estatuto, bem como aquelas devidas 
pela categoria profissional por força de lei; 
b) as doações e legados; 
c) os bens e valores adquiridos e as rendas pelos mesmos produzidas; 
d) os aluguéis de imóveis e juros de títulos e depósitos; 
e) as multas e outras rendas eventuais. 

Artigo 88 - Os títulos de renda e os bens imóveis só poderão ser alienados 
mediante permissão expressa de Assembleia Geral Extraordinária, especial-
mente convocada para este fim. 

§ 1º - Para alienação, locação ou aquisição de bens imóveis, deverá ser rea-
lizada avaliação prévia pela Caixa Econômica Federal, ou por qualquer outra 
organização legalmente habilitada a tal fim, aprovada por Assembleia Geral 
Extraordinária.
 
§ 2º - A venda de imóveis será efetuada pela Coordenação da Direção Cole-
giada da Entidade, após a decisão da Assembleia Geral, mediante concorrência 
pública, com edital publicado na imprensa diária, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias da data de sua realização. 

Artigo 89 - Todas as operações de ordem financeira e patrimonial serão 
evidenciadas por registros contábeis, executados sob a responsabilidade de 
contabilista legalmente habilitado. 

§ 1º - A escrituração contábil a que se refere este artigo será baseada em docu-
mentos de receita e despesas, que ficarão arquivados nos serviços de contabi-
lidade, à disposição dos associados e dos órgãos competentes de fiscalização. 

§ 2º - Os documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa, a que 
se refere o parágrafo anterior, poderão ser incinerados, após decorridos 5 
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(cinco) anos da data de aprovação das contas por Assembleia Geral. 

§ 3º - É obrigatório o uso do Livro Diário, encadernado, com folhas segui-
das e tipograficamente numeradas, para a escrituração, pelo método das 
partidas dobradas, diretamente ou por reprodução, dos atos ou operações 
que modifiquem ou venham a modificar a situação patrimonial da entidade, 
o qual conterá respectivamente, na primeira e na última páginas, os termos 
de abertura e de encerramento. 

§ 4º - Caso seja utilizado sistema mecânico ou eletrônico para escrituração 
contábil, este poderá substituir o Diário e os livros facultativos ou auxiliares 
por fichas ou formulários contínuos, cujos lançamentos deverão satisfazer a 
todos os requisitos e normas de escrituração exigidas com relação aos livros 
mercantis, inclusive no que diz respeito a termos de abertura e de encerra-
mento e numeração sequencial e tipográfica. 

§ 5º - Na escrituração por processos de fichas ou formulários contínuos, o 
Sindicato adotará livro próprio para inscrição do balanço patrimonial e da 
demonstração do resultado do exercício, que conterá os mesmos requisitos 
exigidos para os livros de escrituração. 

§ 6º - O Sindicato manterá registro específico dos bens de qualquer natureza, 
de sua propriedade, em livros ou fichas próprias, que atenderão às mesmas 
formalidades exigidas para o Livro Diário. 

Artigo 90 - Os atos que importem em malversação ou dilapidação do patri-
mônio do Sindicato ficam equiparados ao crime de peculato, julgado e punido 
na conformidade da legislação penal brasileira. 

Artigo 91- No caso de dissolução do Sindicato, o que só se dará por deliberação 
expressa da Assembleia Geral Extraordinária para esse fim convocada e com a 
presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados quites, o seu patrimônio, 
pagas as dívidas legítimas decorrentes de sua responsabilidade, será doado ao 
Sindicato da mesma categoria, ou de categoria similar ou conexa, inclusive Cen-
trais Sindicais à critério da Assembleia Geral que deliberou sobre a dissolução.
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CAPÍTULO VII - DOS RECURSOS HUMANOS

Artigo 92 - A contratação de Recursos Humanos para o quadro permanente 
do SINDIPETRO-RJ somente se dará por processo seletivo com divulgação 
ampla nos órgãos de informação da entidade e divulgação no meio sindical. 

Parágrafo único - A Direção Colegiada poderá, ainda, contratar assessorias para 
ocupar cargos de confiança, mediante contrato de trabalho por prazo determi-
nado ou outro instrumento legal que expire até o final do respectivo mandato.

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 93 - Alterações estatutárias que impliquem em mudanças na com-
posição das instâncias deliberativas ou do Conselho Fiscal do Sindicato, 
ou, ainda, no processo eleitoral, somente entrarão em vigor no respectivo 
mandato subsequente àquele em que forem aprovadas. 

Artigo 94 - Enquanto não se constituir o Conselho de Representantes, as atri-
buições a ele previstas no Artigo 7º serão executadas pela Direção Colegiada.

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 95 - Este Estatuto, hoje modificado, entra em vigor a partir do início 
do mandato da próxima diretoria, no dia 01/06/2014, conforme estabelece 
o Artigo 93.
 

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2013.

Emanuel Jorge de Almeida Cancella       José Carlos Correia 
  Coordenador da Secretaria Geral  Coordenador da Secretaria 
         de Assuntos Jurídicos
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