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PROCESSO N°  0017890-47.2014.5.16.0015

REQUERENTE: ELIONE COSTA DA SILVA

REQUERENTE: MARIA LINDALVA BATISTA

REQUERIDO: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO
PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

 

 

Vistos, etc.

Trata-se de ação cautelar inominada movida por Elione Costa da Silva e de Maria
Lindalva Batista em face do Sindicato dos Profissionais do Magistério do Ensino Público

 - em que postulam, liminarmente, a suspensão da Assembléia GeralMunicipal de São Luís
Ordinária designada pelo SINDEDUCAÇÃO para o dia 02 de dezembro de 2012, às 08h30m,
sob pena de multa.

Sustentam, dentre várias argumentos, que o Estatuto preceitua que as assembléias para
prestação de contas do exercício anterior devem ocorrer até o dia 15 de abril do ano seguinte,
o que não está sendo observado pelo requerido. Acrescenta ainda que não foi observado o
interstício mínimo de 05 dias úteis entre a publicação do edital e a data da assembléia.

Deram à causa o valor de R$ 724,00.

Juntaram documentos.

Sem manifestação do sindicato requerido.

É o relatório.

Decido.

A Constituição Federal, em seu art. 8º, reza que "É livre a associação profissional ou
sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público

 Disso tem-se que, a menos que".a interferência e a intervenção na organização sindical
haja ilegalidade em alguma conduta sindical, não cabe ao Poder Judiciário fazer qualquer
interferência ou intervenção em sua administração.
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No caso dos autos, a parte autora juntou ao processo cópia do estatuto do sindicato,
onde consta expressamente em seu art. 4° (ID e67a683, pág. 2): "As Assembléias Gerais são
soberanas em suas resoluções desde que não contrariem este Estatuto, sendo suas
deliberações tomadas por maioria de votos dos associados presentes, salvo nos casos
previstos neste Estatuto. § 1º. A convocação das Assembléias Gerais será feita por edital
publicado, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em órgão de imprensa, fixado

. § 2º. A Assembléia Geralna sede do Sindicato e com ampla divulgação na categoria
instala-se com quorum de 5% (cinco por cento) dos associados em dia com suas

".contribuições, ou em segunda chamada com qualquer número de presentes

Ora, se há previsão estatutária expressa que rege o intervalo mínimo entre a
convocação de uma assembléia e sua realização, este deve ser rigorosamente observado,
sobretudo quando se trata de reunião que visa discutir e aprovar contas de exercícios
anteriores e análise de relatório de auditoria contábil, o que, dada a complexidade presumida,
demanda que ao menos haja uma razoabilidade nesta convocação.

Portanto, considerando que o interstício de 05 dias úteis encontra-se previsto no
.Estatuto, não há como se afastar de sua observância

No caso, o edital foi publicado em 26 de novembro de 2014 (quarta-feira), portanto,
em um simples cálculo matemático, conclui-se que a Assembléia somente poderia acontecer a
partir do dia 03/12/2014 (quarta-feira).

Nos termos do art. 797 do CPC "somente em casos excepcionais, expressamente
",autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares sem a audiência das partes

sendo que, ao deferimento do pedido liminar, é indispensável a presença dos pressupostos
autorizadores de sua efetivação, quais sejam, o  e periculum in mora fumus boni juris.

As alegações da parte autora são verossímeis, e a urgência se justifica ante a
proximidade da assembléia. Assim, defiro o pedido liminar, e determino a suspensão da
Assembléia Geral Ordinária designada para o dia 02/12/2014, às 08h30m, o que deve ser
observado sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no caso de descumprimento.

Intimem-se as partes, o demandado com urgência e por mandado.

Decisão com força de mandado e ofício.

Cumpra-se.
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São Luís, 1º de dezembro de 2014.

 

 

PAULO FERNANDO DA SILVA SANTOS JUNIOR

                           Juiz do Trabalho
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PROCESSO N°  0017890-47.2014.5.16.0015

REQUERENTE: ELIONE COSTA DA SILVA

REQUERENTE: MARIA LINDALVA BATISTA

REQUERIDO: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO
PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

 

 

Vistos, etc.

Trata-se de ação cautelar inominada movida por Elione Costa da Silva e de Maria
Lindalva Batista em face do Sindicato dos Profissionais do Magistério do Ensino Público

 - em que postulam, liminarmente, a suspensão da Assembléia GeralMunicipal de São Luís
Ordinária designada pelo SINDEDUCAÇÃO para o dia 02 de dezembro de 2012, às 08h30m,
sob pena de multa.

Sustentam, dentre várias argumentos, que o Estatuto preceitua que as assembléias para
prestação de contas do exercício anterior devem ocorrer até o dia 15 de abril do ano seguinte,
o que não está sendo observado pelo requerido. Acrescenta ainda que não foi observado o
interstício mínimo de 05 dias úteis entre a publicação do edital e a data da assembléia.

Deram à causa o valor de R$ 724,00.

Juntaram documentos.

Sem manifestação do sindicato requerido.

É o relatório.

Decido.

A Constituição Federal, em seu art. 8º, reza que "É livre a associação profissional ou
sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público

 Disso tem-se que, a menos que".a interferência e a intervenção na organização sindical
haja ilegalidade em alguma conduta sindical, não cabe ao Poder Judiciário fazer qualquer
interferência ou intervenção em sua administração.
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No caso dos autos, a parte autora juntou ao processo cópia do estatuto do sindicato,
onde consta expressamente em seu art. 4° (ID e67a683, pág. 2): "As Assembléias Gerais são
soberanas em suas resoluções desde que não contrariem este Estatuto, sendo suas
deliberações tomadas por maioria de votos dos associados presentes, salvo nos casos
previstos neste Estatuto. § 1º. A convocação das Assembléias Gerais será feita por edital
publicado, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em órgão de imprensa, fixado

. § 2º. A Assembléia Geralna sede do Sindicato e com ampla divulgação na categoria
instala-se com quorum de 5% (cinco por cento) dos associados em dia com suas

".contribuições, ou em segunda chamada com qualquer número de presentes

Ora, se há previsão estatutária expressa que rege o intervalo mínimo entre a
convocação de uma assembléia e sua realização, este deve ser rigorosamente observado,
sobretudo quando se trata de reunião que visa discutir e aprovar contas de exercícios
anteriores e análise de relatório de auditoria contábil, o que, dada a complexidade presumida,
demanda que ao menos haja uma razoabilidade nesta convocação.

Portanto, considerando que o interstício de 05 dias úteis encontra-se previsto no
.Estatuto, não há como se afastar de sua observância

No caso, o edital foi publicado em 26 de novembro de 2014 (quarta-feira), portanto,
em um simples cálculo matemático, conclui-se que a Assembléia somente poderia acontecer a
partir do dia 03/12/2014 (quarta-feira).

Nos termos do art. 797 do CPC "somente em casos excepcionais, expressamente
",autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares sem a audiência das partes

sendo que, ao deferimento do pedido liminar, é indispensável a presença dos pressupostos
autorizadores de sua efetivação, quais sejam, o  e periculum in mora fumus boni juris.

As alegações da parte autora são verossímeis, e a urgência se justifica ante a
proximidade da assembléia. Assim, defiro o pedido liminar, e determino a suspensão da
Assembléia Geral Ordinária designada para o dia 02/12/2014, às 08h30m, o que deve ser
observado sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no caso de descumprimento.

Intimem-se as partes, o demandado com urgência e por mandado.

Decisão com força de mandado e ofício.

Cumpra-se.
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São Luís, 1º de dezembro de 2014.

 

 

PAULO FERNANDO DA SILVA SANTOS JUNIOR

                           Juiz do Trabalho
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PROCESSO N°  0017890-47.2014.5.16.0015

REQUERENTE: ELIONE COSTA DA SILVA

REQUERENTE: MARIA LINDALVA BATISTA

REQUERIDO: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO
PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

 

 

Vistos, etc.

Trata-se de ação cautelar inominada movida por Elione Costa da Silva e de Maria
Lindalva Batista em face do Sindicato dos Profissionais do Magistério do Ensino Público

 - em que postulam, liminarmente, a suspensão da Assembléia GeralMunicipal de São Luís
Ordinária designada pelo SINDEDUCAÇÃO para o dia 02 de dezembro de 2012, às 08h30m,
sob pena de multa.

Sustentam, dentre várias argumentos, que o Estatuto preceitua que as assembléias para
prestação de contas do exercício anterior devem ocorrer até o dia 15 de abril do ano seguinte,
o que não está sendo observado pelo requerido. Acrescenta ainda que não foi observado o
interstício mínimo de 05 dias úteis entre a publicação do edital e a data da assembléia.

Deram à causa o valor de R$ 724,00.

Juntaram documentos.

Sem manifestação do sindicato requerido.

É o relatório.

Decido.

A Constituição Federal, em seu art. 8º, reza que "É livre a associação profissional ou
sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público

 Disso tem-se que, a menos que".a interferência e a intervenção na organização sindical
haja ilegalidade em alguma conduta sindical, não cabe ao Poder Judiciário fazer qualquer
interferência ou intervenção em sua administração.
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No caso dos autos, a parte autora juntou ao processo cópia do estatuto do sindicato,
onde consta expressamente em seu art. 4° (ID e67a683, pág. 2): "As Assembléias Gerais são
soberanas em suas resoluções desde que não contrariem este Estatuto, sendo suas
deliberações tomadas por maioria de votos dos associados presentes, salvo nos casos
previstos neste Estatuto. § 1º. A convocação das Assembléias Gerais será feita por edital
publicado, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em órgão de imprensa, fixado

. § 2º. A Assembléia Geralna sede do Sindicato e com ampla divulgação na categoria
instala-se com quorum de 5% (cinco por cento) dos associados em dia com suas

".contribuições, ou em segunda chamada com qualquer número de presentes

Ora, se há previsão estatutária expressa que rege o intervalo mínimo entre a
convocação de uma assembléia e sua realização, este deve ser rigorosamente observado,
sobretudo quando se trata de reunião que visa discutir e aprovar contas de exercícios
anteriores e análise de relatório de auditoria contábil, o que, dada a complexidade presumida,
demanda que ao menos haja uma razoabilidade nesta convocação.

Portanto, considerando que o interstício de 05 dias úteis encontra-se previsto no
.Estatuto, não há como se afastar de sua observância

No caso, o edital foi publicado em 26 de novembro de 2014 (quarta-feira), portanto,
em um simples cálculo matemático, conclui-se que a Assembléia somente poderia acontecer a
partir do dia 03/12/2014 (quarta-feira).

Nos termos do art. 797 do CPC "somente em casos excepcionais, expressamente
",autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares sem a audiência das partes

sendo que, ao deferimento do pedido liminar, é indispensável a presença dos pressupostos
autorizadores de sua efetivação, quais sejam, o  e periculum in mora fumus boni juris.

As alegações da parte autora são verossímeis, e a urgência se justifica ante a
proximidade da assembléia. Assim, defiro o pedido liminar, e determino a suspensão da
Assembléia Geral Ordinária designada para o dia 02/12/2014, às 08h30m, o que deve ser
observado sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no caso de descumprimento.

Intimem-se as partes, o demandado com urgência e por mandado.

Decisão com força de mandado e ofício.

Cumpra-se.
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São Luís, 1º de dezembro de 2014.

 

 

PAULO FERNANDO DA SILVA SANTOS JUNIOR

                           Juiz do Trabalho
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS – 

SINDEDUCAÇÃO, pessoa jurídica devidamente registrada, CNPJ 05.642.608/0001-33, com sede na cidade 

de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida 14, n. 46, III Conjunto da Cohab Anil, CEP 65.032-050, 

representada neste ato por sua Presidente, Sr.ª Elisabeth Ribeiro Castelo Branco, abaixo assinado, 

convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA , a realizar-se no auditório 

da FETIEMA, na Rua Senador João Pedro, s/n, Praça da Bíblia, Centro, São Luís/MA, Cep 65025-790 no dia 

02 de dezembro de 2014, as 8h30min em 1ª convocação, e partir das 09h00min em 2ª convocação, para 

tratarem da seguinte Ordem do dia: 01 – Apresentação do relatório de Auditória Contábil referente aos anos 

de 2009 a 2013; 02- Discussão e aprovação das contas de dezembro de 2012 a dezembro de 2013. 

            Informamos que só terão acesso à assembleia e direito a voto os associados que estivem em dia 

com suas obrigações sociais. O acesso será concedido com a apresentação do documento de identificação 

com foto. 

 

São Luís, 26 de Novembro de 2014 

 

A DIRETORIA 
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ESTATUTO DO SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PÚBLICO 

MUNICIPAL DE SÃO LUÍS – SINDEDUCAÇÃO / SL. 

 

 

- ALTERAÇÃO DO ESTATUTO - DO SINDICATO E SEUS FINS. 

 

ESTATUTO DO SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PÚBLICO 

MUNICIPAL DE SÃO LUÍS SINDEDUCAÇÃO/SL   -CAPÍTULO I  - DO SINDICATO E SEUS 

FINS Art.1º.  O Sindicato dos Profissionais do Magistério do Ensino Público Municipal de São Luís-MA 

– SINDEDUCAÇÃO/SL, antes denominada Associação dos Profissionais do Magistério do Ensino 

Público do Município de São Luís – APMEP, com sede e foro nesta Capital na Av. 14, nº 46, III 

Conjunto Cohab-Anil, fundada em 15 de agosto de 1972, com o nome de Associação dos professores 

do Ensino Médio do Município de São Luís – APEMM, representa a categoria dos profissionais do 

magistério do ensino público municipal, é constituída para fins de estudo, capacitação e formação 

profissionais de professores e especialistas, sem fins lucrativos, com base territorial no Município 

de  São Luís-MA, conforme estabelece a legislação em vigor e, com o intuito de colaboração com os 

poderes públicos e as demais associações, no sentido de solidariedade social e subordinação aos 

interesses nacionais, com prazo de duração indeterminada.  Art.2º.  Constituem finalidades básicas 

do Sindicato, a busca de melhorias nas condições de vida e de trabalho de seus representados, a 

defesa da independência e autonomia sindical, a luta pela manutenção e pelo aprimoramento das 

instituições democráticas. Parágrafo único.  O Sindicato dos Profissionais do Magistério do Ensino 

Público Municipal de São Luís  -  SINDEDUCAÇÃO/SL adota como parâmetro de sua atuação o 

conceito de “Sindicato Cidadão”, entendendo que sua atividade visa direitos concretos de cidadania 

dos integrante da categoria que representa e também de toda a sociedade.  Entende-se por Cidadania, 

as condições dignas de vida, garantias individuais e coletivas, direito e liberdade de organização 

política e sindical, direito de pensamento, opinião e expressão.                  Art.3º.  Constituem 

atribuições do Sindicato:  I) representar perante as autoridades, os associados nos seus interesses e 

direitos individuais e coletivos;  II) participar das negociações e celebrar acordos, convenções, 

contratos coletivos de trabalho além de suscitar dissídios;  III) eleger os representantes da 

categoria;  IV) estabelecer as contribuições a serem recolhidas de toda a categoria, de acordo com as 

decisões tomadas em Assembléia-Geral convocada especificamente para esse fim;  V) representar a 

categoria profissional em ações judiciais, visando os direitos de seus integrantes, referentes às 

relações de trabalho;  VI)estabelecer relações estreitas ou filiações à outras organizações sindicais, 

restritas ou não à categoria dos professores e especialistas no âmbito regional, estadual, nacional ou 

internacional;  VII) estreitar relações com as demais categorias profissionais de trabalhadores, com 

vistas à solidariedade, ao progresso social, à paz e à promoção dos interesses nacionais;  VIII) adotar 

medidas para cercear a atividade de intermediários inidôneos ou não comprovadamente 

habilitados;  IX) lutar pela defesa da liberdade democrática, pela justiça social e pelos direitos 

fundamentais do homem;  X) colaborar com o Poder Executivo Municipal, outros órgãos e entidades, 

como instituição técnica e consultiva nos estudos e soluções dos problemas que se relacionem com a 

categoria profissional;  XI) estabelecer negociações com entidades representativas de ensino superior 

sempre que isso for de interesse da categoria;          XII) constituir serviços para a promoção de 

atividades culturais, profissionais e recreativas;  XIII) fiscalizar o exercício legal da profissão na base 
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territorial da entidade e zelar pelo cumprimento da legislação,  do Plano de Carreiras, Cargos e 

Salários dos Profissionais do Magistério do Ensino Público Municipal de São Luís, de acordos, 

convenções e contratos coletivos de trabalho, sentenças normativas e similares que assegurem 

direitos à categoria;  XIV) impetrar mandado de segurança coletivo;          XV) coordenar, encaminhar e 

executar atos decorrentes de decisões da categoria, tomadas em assembléia, sobre a oportunidade de 

exercer o direito de greve e o âmbito dos interesses que devam por meio dele defender;  XVI) defender 

o direito à informação e a liberdade de imprensa como princípio inerente ao sistema 

democrático;               XVII) expedir atestado de boa conduta, quando qualificado;  XVIII) estabelecer 

convênios em geral de interesse da categoria representada;  XIX) participar e promover congressos, 

encontros estaduais e municipais;  XX) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da 

solidariedade social; XXI) manter serviços de assistência judiciária ao Sindicato;         XXII) promover a 

fundação de cooperativas educacionais;  XIII) manter serviços de orientação técnica e jurídica aos 

associados, visando a proteção profissional;  XIV) respeitar e acatar as leis e os regulamentos 

baixados pelos poderes constituídos;  XV)promover a conciliação nos dissídios trabalhistas e 

participar das negociações coletivas de trabalho;XVI) oferecer serviços de assistência médica e 

odontológica para os seus associados e seus dependentes, com recursos próprios e/ou através de 

convênios;        XXVII) observar as leis e os princípios da moralidade e da compreensão dos 

deveres públicos; XXVIII) abster-se de propaganda, não somente de doutrinas não compatíveis com 

as instituições e os interesses nacionais mas, também, de candidaturas a cargos eletivos estranhos ao 

Sindicato;  XXIX)  estar no exercício de cargos eletivos cumulativamente com os empregos 

remunerados pelo Sindicato, ou por entidades de grau superior;  XXX)  manter um sistema de registro 

que deverá constar a qualificação completa do associado;          XXXI) não ceder ou locar a sede 

administrativa para pessoa física e/ou entidades de índole político-partidário.              DAS 

ASSEMBLÉIAS GERAIS. Art.4º.  As Assembléias Gerais são soberanas em suas  resoluções desde 

que não contrariem este Estatuto, sendo suas deliberações tomadas por maioria de votos dos 

associados presentes, salvo nos casos previstos neste Estatuto.  § 1º. A convocação das Assembléias 

Gerais será feita por edital publicado, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em órgão de 

imprensa, fixado na sede do Sindicato e com ampla divulgação na categoria.  § 2º. A Assembléia Geral 

instala-se com quorum de 5% (cinco por cento) dos associados em dia com suas contribuições, ou em 

segunda chamada com qualquer número de presentes.  Art.5º.  A Assembléia Geral Ordinária 

realizar-se-á até 15 de abril para leitura do relatório da Diretoria do exercício anterior, acompanhado do 

balanço anual com parecer do Conselho Fiscal, discussão dos valores das mensalidades e anuidades 

do Sindicato, e para apresentação da Proposta Orçamentária e Plano de Ação do exercício seguinte, 

devidamente aprovados pela Diretoria.  Art.6º.  As Assembléias Gerais Extraordinárias serão 

realizadas:  a)quando o Presidente ou a maioria dos membros do Sistema Diretivo julgar 

conveniente; b) através de requerimento encaminhado a Diretoria do Sindicato com o número mínimo 

de 20% (vinte por cento) dos associados no gozo de seus direitos, os quais especificarão 

pormenorizadamente os motivos da convocação. Art.7º.  A convocação da Assembléia Geral 

Extraordinária quando feita pelos Associados não poderá opor-se  ao Presidente do Sindicato, que 

adotará providências para a sua realização, dentro de 15 (quinze) dias, contados da entrada do 

requerimento na secretaria do sindicato.  Parágrafo único: Deverá comparecer à Assembléia Geral 

Extraordinária, sob pena de nulidade da mesma, aqueles que requereram sua realização. Art.8º A 

alteração do Estatuto, a modificação no tocante à administração, a expulsão de associados e o 
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afastamento de membros da Diretoria só poderão se realizar em assembléia-geral, convocada 

especificamente para este fim.  Parágrafo Único: para a modificação da forma de administração, 

alteração do estatuto e o afastamento de membros da Diretoria será exigido voto concorde de dois 

terços dos presentes, exigindo quorum de maioria absoluta dos associados em primeira convocação 

ou de um terço nas convocações seguintes.  §  CAPÍTULO XIII DO PATRIMÔNIO E DAS RENDAS 

DO SINDICATO. Art.  9º.  Constituem renda e patrimônio do Sindicato: a) as contribuições 

sindicais; b) as contribuições dos associados;  c) as doações ou legados;  d) os bens e valores 

adquiridos e as rendas por eles produzidas;  e) os aluguéis e juros de títulos bancários;  f) as multas e 

outras rendas eventuais;  g) a arrecadação proveniente de promoções realizadas pelo 

Sindicato.  Art.10.  O valor da contribuição dos associados só poderá ser alterado por decisão de 

Assembléia Geral, conforme previsto neste Estatuto.  Art.11.  Nenhuma contribuição poderá ser 

imposta aos associados além das determinadas no presente Estatuto.  CAPÍTULO II  -  DOS 

ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES. Art.12.  A filiação ao Sindicato dos Profissionais do 

Magistério do Ensino Público Municipal de São Luís é livre a todos aqueles que, desde que 

devidamente habilitado e comprove o domicílio na jurisdição do SINDICATO.  Art.13.  São direitos dos 

associados:  a) votar e ser votado;  b) requerer ou  representar formalmente contra a infração 

estatutária, perante a Diretoria do Sindicato; c) gozar dos benefícios instituídos pelo 

Sindicato; d) recorrer à instância competente, no prazo de 30 (trinta) dias, contra ato lesivo ou contrário 

a este Estatuto.  Parágrafo Único. Os direitos dos associados são pessoais e 

intransferíveis.  Art.14. São deveres dos associados:  a) acatar e cumprir o presente Estatuto, bem 

como as decisões das assembléias;  b)acatar as resoluções das assembléias e as emanadas da 

Diretoria, zelando pelo seu cumprimento; c) pagar pontualmente as mensalidades e outras 

contribuições fixadas por assembléia; d) zelar e exigir o zelo do patrimônio moral e material do 

Sindicato;  e) pugnar para que nos locais de trabalho prevaleçam a união, a solidariedade e a harmonia 

entre os professores e os trabalhadores de todas as categorias profissionais; f) não assumir posições 

que envolvam a categoria profissional sem prévio deferimento do Sindicato;         g) comunicar ao 

Sindicato a mudança de emprego, endereço e, em caso de solicitação de licença ou desligamento, 

faze-lo formalmente; h) desempenhar com eficiência o cargo para o qual tenha sido eleito, nomeado 

ou indicado e nele haja investido; i) prestigiar por todos os meios o Sindicato e propagar o espírito 

associativo entre integrantes de sua categoria profissional; j) comparecer às sessões cívicas 

realizadas na sede social ou sob convocação da Diretoria; k) não deliberar sobre assuntos inerentes à 

categoria dos profissionais do magistério sem prévio pronunciamento do Sindicato; l) apresentar a 

identificação sindical e prova de quitação com a tesouraria, sempre que necessitar invocar ou exercer 

os seus direitos como associado;     m) votar obrigatoriamente nas eleições para a renovação da 

Diretoria sob pena de multa;    n) não transgredir as normas de ética profissional.§  1º Ao associado 

aposentado é assegurado o direito de votar e ser votado.§ 2º O Associado demitido, com processo de 

reintegração em tramitação, fica desobrigado de pagar as mensalidades.  Quando reintegrado, pagará 

as mensalidades referentes ao período de afastamento.  Art.15. Os associados estão sujeitos às 

penas de advertência, suspensão e exclusão do quadro social.  § 1º. Serão advertidos os associados 

que: a)desacatarem as decisões emanadas de assembléia ou Diretoria;         b) agirem contra os 

interesses da categoria;  c) descumprirem este Estatuto.                    § 2º. Serão suspensos 

automaticamente, os direitos dos associados que:        a) não comparecerem a três (3) assembléias 

gerais consecutivas sem justificativas;b) não quitarem suas anuidades até as datas pré fixadas. § 
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3º. Serão excluídos os associados que: a) tiverem comprovado mal conduta profissional; b) tiverem 

sido condenados por crime previsto em Lei, com sentença tramitada e julgada; c) tiverem cometido 

falta grave contra o patrimônio moral ou material do Sindicato; d) sem motivo justificado, atrasar por 

mais de 6 (seis) meses o pagamento de suas mensalidades e não saldar o débito após 30 (trinta) dias 

da notificação oficial por parte da Diretoria do Sindicato.   Parágrafo Único.  Qualquer associado pode 

apresentar a Diretoria do Sindicato, denúncia de atos passíveis de penalidades.  Art.16.  As 

penalidades acima mencionadas são definidas pela Diretoria mediante prévia notificação, para que 

possa, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar suas alegações preliminares sob pena de 

nulidade.  Art.17. A aplicação de penalidades deve ser precedida de prévia audiência do associado, 

sob pena de nulidade.  Art.  18.  A solicitação de aplicação de penalidades pode ser feita por 10 % 

(dez por cento) dos associados, por assembléia-geral ou pela Diretoria.  Art.  19.  A penalidade de 

expulsão é imposto por assembléia-geral especificamente convocada para este fim e mediante 

aprovação de 2/3 (dois terços) dos presentes.  Art.  20.  Das penalidades impostas pela Diretoria 

cabe recurso à Assembléia-Geral.  §  1º.  O associado terá 10 (dez) dias para recorrer da decisão, 

requerendo a convocação da assembléia-geral para  reexame da punição, nos termos deste 

Estatuto.  §  2º  A Assembléia-Geral decidirá por maioria simples de votos dos 

presentes.  Art.  21.  Os associados que tiverem sido excluídos do quadro social poderão reingressar 

no Sindicato desde que apresentem prova de reabilitação, a juízo de Assembléia-Geral.  CAPÍTULO V 

- DO SISTEMA DIRETIVO DO SINDICATO  -  Art.  22.  O Sistema Diretivo do Sindicato é 

constituídos dos seguintes 

órgãos:  a)  Assembléia-Geral;                 b)  Diretoria;            c)  Conselho Fiscal.  Parágrafo 

Único:  Os membros da diretoria respondem subsidiariamente, pelas obrigações sociais do Sindicato, 

em caso de má-fé.                       Art.  23.  Assembléia-Geral Ordinária, especialmente convocada 

para esse fim, elegerá, em processo eleitoral único previsto neste Estatuto, todos os membros do 

Sistema Diretivo mencionados no artigo anterior, com exceção do Conselho de Representantes, que 

terão suas indicações de acordo com o que prevê este Estatuto.  Art.  24.  Nos termos do disposto no 

artigo 543, § 3º, da CLT, é vedada a dispensa do emprego sindicalizado a partir do momento do 

registro de sua candidatura a cargo de direção ou de representação sindical, até um ano após o 

término do seu mandato.  Art.  25.  Em vista do disposto no artigo 522, § 3º, da CLT, e no artigo 8º, 

inciso VII, Constituição Federal, a estabilidade no emprego mencionada no artigo anterior alcança 

todos os membros do Sistema Diretivo a que se refere o artigo 15 deste Estatuto.  Art.  26.  O 

Plenário do Sistema Diretivo é a reunião dos membros de todos os órgãos que o compõem.  § 1º  O 

Plenário reunir-se-á sempre que for convocado:  a)  pelo Presidente do Sindicato;  b)  pela maioria 

da Diretoria Administrativa;  c)  pela maioria dos membros que o compõem.  Art.  27.  O Plenário 

será presidido pelo Presidente do Sindicato e secretariado pelo Secretário-Geral.  Art.  28.  O 

Plenário é a instância de deliberação política do Sindicato, não podendo, entretanto, deliberar sobre a 

matéria de competência exclusiva de cada órgão, definida neste Estatuto..  Parágrafo Único.  Caberá 

recurso à Assembléia-Geral da categoria de qualquer deliberação do Plenário do Sistema 

Diretivo.  CAPÍTULO VI – DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO SINDICATO – 

Art.  29.  O Sindicato será administrado por uma Diretoria eleita pela Assembléia-Geral juntamente 

com o conselho fiscal para um mandato de 04 (quatro) anos, permitida a reeleição.  Art.  30.  A 

Diretoria do SINDEDUCAÇÃO/SL é composta:  1) Presidência;      2)  Vice-presidência;  3)  1º 

Secretário;  4)  2º Secretário;  5)  1º Tesoureiro;                                   6)  2º 
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Tesoureiro;  7)  Secretaria de Administração;  8)  Secretaria de Comunicação;             9)  Secretaria 

de Assuntos Jurídicos;  10)  Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer;               11)  Secretaria de 

Aposentados;  12)  Secretaria de Assuntos Educacionais;                    13)  Secretaria de Mobilização 

Sindical.  §  1º  Substituem o Presidente, o 1º Secretário e o 1º Tesoureiro, nos casos de licença ou 

impedimento legal e os sucedem no caso de vaga, respectivamente, o Vice-presidente, o 2º secretário 

e o 2º tesoureiro.  §  2º.  A composição e a atribuição de cada secretaria, será definida no regimento 

interno do Sindicato.  Art.  31.  É da competência e atribuição da Diretoria:  a)  representar a 

categoria, perante os poderes públicos, as empresas e os Conselhos Federais, Estadual e 

Municipal;  b)  definir as diretrizes gerais da política sindical a ser desenvolvida;            c)  cumprir e 

fazer cumprir as deliberações da categoria em todas as suas instâncias;       d)  gerir o patrimônio do 

Sindicato, garantido sua utilização para o cumprimento deste Estatuto e das deliberações da categoria 

representada;  e)  garantir a filiação de qualquer integrante da categoria, observando as 

determinações estatutárias;  f)  analisar e divulgar trimestralmente relatórios 

financeiros;      g)  representar o Sindicato nas negociações e dissídios coletivos;  h)  reunir-se em 

seção ordinária, a cada bimestre e extraordinariamente sempre que o Presidente ou a maioria do 

Conselho Consultivo convocar;  i)  aprovar por maioria simples de votos, o Plano Orçamentário e o 

Balanço Financeiro Anual;  j)  administrar o patrimônio social e promover o bem geral dos associados 

e da categoria profissional;  l)  fornecer apoio material e estímulo político quando do funcionamento e 

desenvolvimento de ações específicas do Sindicato;           m)  elaborar o plano de ação 

anual;  n)  dirigir o Sindicato de acordo com a legislação pertinente e o presente 

Estatuto;  o)  reformular o Estatuto do Sindicato, apresentando proposta neste sentido à 

Assembléia-Geral, que será convocada especialmente para este fim;  p)  submeter as contas da 

entidade sindical para aprovação pelas respectivas Assembléias-Gerais, com prévio parecer do 

Conselho Fiscal, de acordo com a legislação em vigor;  q)  decidir sobre os casos omissos neste 

Estatuto, quando não importarem em alienação de bens imóveis;  r)  aplicar a penalidade de 

exclusão;  s)  fixar os vencimentos dos empregados observando o parecer da Diretoria;  t)  celebrar 

convênios ou contratos com outras entidades de direito público ou privado e com profissionais liberais, 

como parceria, objetivando a melhoria das ações da Entidade sindical.  Art.  32.  Será eleito 

quadrimestralmente pela Assembléia-Geral, na forma deste Estatuto 04 (quatro) representante e igual 

número de suplentes que atuarão como representantes do Sindicato junto a Federação Maranhense 

dos Trabalhadores da Educação e Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação 

-  CNTE.  Art.  33.  É de competência e atribuição da Presidência:  a)  representar formalmente o 

Sindicato, podendo delegar poderes;                   b)  convocar e presidir as reuniões d Diretoria e as 

Assembléias-Gerais;  c)  coordenar e orientar as ações da Diretoria;  d)  assinar, com o tesoureiro, 

os cheques, títulos e demais documentos de recebimento e pagamento do Sindicato;  e)  assinar o 

balanço do exercício financeiro, bem como a proposta orçamentária para o exercício 

seguinte;  f)  assinar as atas das sessões, atestados, carteiras de associados e todos os papéis que 

dependem de sua assinatura, bem como rubricar os Livros da Secretaria e da 

Tesouraria;  g)  autorizar despesas e visar cheques e contas a pagar;  h)  traçar normas para 

elaboração do orçamento anual e plano de trabalho, encaminhando-o para aprovação do Conselho 

Fiscal;  i)  submeter relatórios anuais com as respectivas prestações de contas para apreciação da 

Assembléia-Geral, após parecer do Conselho Fiscal;  j)  cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, 

especialmente a relativa à administração Sindical, bem como o presente Estatuto;  l)  demitir ou 
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admitir os funcionários após prévio parecer da Diretoria;  m)  cumprir e fazer cumprir o Estatuto do 

Sindicato;  n)  representar o Sindicato ativa, passiva, judicial ou extrajudicialmente e, conforme o 

disposto no Regimento interno.  Art.  34.  É da competência e atribuição da 

Vice-presidência:          a)  substituir o Presidente em seus impedimentos eventuais;  b)  auxilia-lo no 

exercício de suas funções;  Art.  35.  É da competência e atribuição do 1º 

Secretário:                     a)  secretariar as reuniões das Assembléias-Gerais e da Diretoria;  b)  redigir, 

assinar e ler as atas da Diretoria e das Assembléias-Gerais;  c)  organizar a correspondência do 

Sindicato;  d)  ter sob sua guarda e responsabilidade, o arquivo do Sindicato, não relacionado à 

Tesouraria;  e)  coordenar os trabalhos da Secretaria;  f)  redigir os documentos do 

Sindicato;  g)  encaminhar à Presidência, os papéis, processos, carteiras e demais documentos que 

dependam de assinatura, depois de devidamente informados;     h)  apresentar à Diretoria, relatórios 

das atividades da Secretaria mensalmente, a serem apresentados às Assembléias-Gerais;  i)  prestar 

esclarecimentos à Presidência e/ou Diretoria na forma e quando solicitados.  Art.  36.  É da 

competência do 2º Secretário:     a)  substituir o 1º Secretário nos seus impedimentos 

eventuais;  b)  auxilia-lo no exercício de suas funções.  Art.  37.  É da competência e atribuição do 1º 

Tesoureiro:                    a)  dirigir e supervisionar todos os trabalhos da Tesouraria;  b)  supervisionar 

e promover as medidas necessárias com vista ao acompanhamento e recolhimento da arrecadação da 

contribuição dos associados comunicando à Presidência qualquer alteração;  c)  elaborar os balanços 

e balancetes e assina-los juntamente com a Presidência, a fim de serem apreciados pela Diretoria e/ou 

Assembléias-Gerais, com parecer prévio do Conselho Fiscal;  d)  assinar juntamente com o 

Presidente, os cheques, títulos de crédito, ordens de pagamentos e recebimentos;  e)  escriturar os 

livros contábeis.  Art.  38.  É da competência e atribuição do 2º Tesoureiro:  a)  substituir o 1º 

tesoureiro em seus impedimentos eventuais;  b)  auxiliá-lo no exercício de suas 

funções.  Art.  39.   O Conselho Fiscal, eleito juntamente com a Diretoria para um mandato de 4 

(quatro) anos, compõe-se de três membros titulares e igual número de suplentes.  Parágrafo 

Único:  Imediatamente depois de empossados, os membros do Conselho Fiscal, pelo voto da maioria 

absoluta, elegerão o Presidente e Secretário do Conselho.  Art.  40.  O Conselho Fiscal, reunir-se-á, 

ordinariamente uma vez por mês, em data previamente designada ou extraordinariamente quando 

necessária, além de semestral e anualmente com o Conselho Consultivo para apreciação e parecer 

prévio do relatório financeiro e da prestação de contas.  CAPÍTULO V – DO CONSELHO 

FISCAL.  Art.  41.  Compete ao Conselho Fiscal:  a)  apreciar e emitir parecer prévio sobre os 

balanços e balancetes contábeis e financeiros apresentados pela Diretoria e sujeitos a deliberação da 

Assembléia-Geral;     b)  aprovar e fiscalizar a execução da proposta orçamentária anual apresentada 

pela Diretoria;  c)   examinar periodicamente os livros contábeis ou a qualquer momento quando 

houver denúncias ou indícios de irregularidades na aplicação de recursos financeiros;  d)  elaborar 

parecer sobre balanço financeiro anual, submetendo a voto em Assembléia-Geral 

convocada  especialmente para este fim, nos termos do Estatuto.  Parágrafo Único:  Os membros 

suplentes, substituirão os titulares do Conselho Fiscal, na suas faltas e impedimentos 

legais.  CAPÍTULO VI – DAS ELEIÇOES.  Art.  42.   Os membros dos órgãos que compõe a Diretoria 

do Sindicato, previsto no art. 21 deste Estatuto, serão eleitos, em Assembléia-Geral ordinária da 

categoria, em processo eleitoral único, a cada quatro anos, em conformidade com os dispositivos 

legais e determinações do presente Estatuto.  Art.  43.  A eleição será realizada no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias e mínimo de 30 (trinta) dias antes do término dos mandatos 
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vigentes.    Art.  44.  Será garantida, por todos os meios democráticos, a lisura do pleito eleitoral 

asseguradas condições de igualdade às chapas concorrentes, especialmente no que se refere à 

propaganda eleitoral, mesários e fiscais, tanto na recepção quanto na apuração dos 

votos.  Art.  45.  É eleitor todo associado que:  a)  na data da eleição tiver no mínimo de 6 (seis) 

meses de inscrição no quadro social;  b)  estiver no gozo dos direitos sociais conferidos neste 

Estatuto.  Art.  46.  Poderá ser candidato o associado que na data da realização da eleição, tiver mais 

de 1 (um) ano de inscrição no quadro social do sindicato e pelo menos 3 (três) anos de exercício na 

profissão no sistema de Educação, estar em dia com as mensalidades sindicais e contar com idade 

mínima de 18 anos.  Art.  47.  Será ilegível, bem como não poderá permanecer no exercício de cargo 

eletivo, o associado que:  a)  não tiver definitivamente aprovadas suas contas em função do exercício 

de cargos de administração sindical;  b)  houver lesado o patrimônio de qualquer entidade 

sindical;  c)  tiver má conduta comprovada;  d)  que não tiver pelo menos 3 (três) anos de exercício 

da profissão.           Art.  48.  Os membros efetivos dos órgãos que compõe a Diretoria do Sindicato 

só poderão ser reeleitos uma vez para o mesmo cargo.  CAPÍTULO VII – DA CONVOCAÇÃO DAS 

ELEIÇÕES.  Art.  49.  As eleições serão convocadas por edital, afixado na sede do Sindicato e 

publicada nos meios de comunicações com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e no máximo 

de 90 (noventa) dias, contando da data de realização do pleito.  Art.  50.  Para assegurar a mais 

ampla divulgação das eleições, o edital de convocação ser publicado em jornal de grande circulação 

diária em toda a base territorial do Sindicato.   Art.  51.  No edital de convocação das eleições deverá 

constar obrigatoriamente:  a)  data, horário e local de votação;  b)  prazo de registro de chapas e 

horário de funcionamento da Secretaria.  CAPÍTULO VIII – DO PROCESSO ELEITORAL E DO 

REGISTRO DA CHAPA.  Art.  52.  O processo eleitoral será coordenado e conduzido por uma 

Comissão Eleitoral composta de 5 (cinco) associados indicados pela Diretoria.   Art. 53.    A indicação 

dos representantes de chapa para compor a Comissão Eleitoral acontecerá até o ato de encerramento 

do registro de chapas.   Art.  54.   As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria 

simples de voto.  Ocorrendo empate na votação, caberá recurso à 

Assembléia-Geral.   Art. 55.   O mandato da Comissão Eleitoral será extinto com a posse da nova 

Diretoria.   Art. 56.   As deliberações da Comissão Eleitoral tomada antes da incorporação dos 

representantes de chapa só poderão ser reformuladas pela unanimidade de seus membros.   Art. 

57.   O registro de chapas será feito junto à Comissão Eleitoral até 30 (trinta) dias antes da realização 

das eleições.   Art. 58.   O requerimento de registro de chapas assinado por todos os candidatos que 

a integram, será endereçado a Comissão Eleitoral e conterá anexos os seguintes 

documentos:  a)   ficha de qualificação do candidato, em duas vias, assinadas pelo próprio 

candidato;   b)  cópia do último contra-cheque comprovando desconto da contribuição para o 

Sindicato.   Art.  59.   Poderá participar de chapa o associado que estiver na função de Diretor e outro 

cargo, desde que se desencompatibilize da função ou cargo quando do registro da chapa.        Art. 

60.   Havendo irregularidades na documentação apresentada, a Comissão Eleitoral notificará a chapa 

para que promova a regularização no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de recusa do registro do 

candidato que estiver irregular.   Art. 61.    No prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do registro, 

o Sindicato comunicará, por escrito, aos membros da chapa da sua homologação ou indeferimento 

declinando os motivos.        Art. 62.   Ocorrendo renúncia formal de candidato após o registro da 

chapa, a Comissão Eleitoral afixará cópia desse pedido em quadro de aviso para o conhecimento dos 

associados.   Parágrafo Único:   A chapa de que fizerem parte candidatos renunciantes poderá 
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concorrer desde de que mantenha o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus membros.   Art. 63.   No 

encerramento do prazo de registro de chapas a Comissão Eleitoral lavrará ata correspondente, 

constando, em ordem numérica de inscrição, todas as chapas e candidatos efetivos e suplentes.   Art. 

64.   No prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar do encerramento do registro de chapas, será 

publicado um  edital com relação nominal dos candidatos, nos mesmos jornais já utilizados para 

publicação do edital de convocação, passando a correr prazo de 5 (cinco) dias para 

impugnação.                       Art. 65.   Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de chapa, a 

Comissão Eleitoral, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, fará nova convocação da 

eleição.   CAPÍTULO IX – DA IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURAS.   Art. 66.   O prazo de 

impugnação será de 5 (cinco) dias a contar da data de publicação da relação nominal dos candidatos, 

referida no art. 58 deste estatuto.   Art. 67.  Todos associado, no gozo de seus direitos, pode 

apresentar pedido de impugnação de candidatos, desde que baseado no presente Estatuto.   Art. 

68.   O candidato impugnado será comunicado, pela Comissão Eleitoral no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, e terá prazo igual para apresentação de defesa.   Art. 69.   A Comissão Eleitoral decidirá 

sobre o pedido de impugnação ate 15 (quinze) dias antes da realização da eleição e dará 

conhecimento do fato chapa inscrita que tiver candidato impugnado, fixando aviso semelhante no 

quadro de editais do Sindicato.   CAPÍTULO X – DO VOTO.   Art. 70.   O sigilo do voto será 

assegurado mediante as seguintes providências:   a)   uso de cédula única contendo os nomes das 

chapas e de seus respectivos residentes, sendo a ordem de acordo com sorteio efetivado pela 

Comissão Eleitoral;   b)   verificação da cédula à vista das rubricas dos membros da Mesa 

Coletora;   c)   isolamento de eleitor em cabina indevassável para o ato de votar;   d)  emprego de 

urna que assegure inviolabilidade do voto.   CAPÍTULO XI – DAS MESAS RECPTORAS.  Art. 

71.   As mesas receptoras de votos funcionarão sob responsabilidade de um presidente, um mesário e 

um secretário indicados pela Comissão Eleitoral até 10 (dez) dias antes da eleição.   Art. 72.   Serão 

instaladas mesas receptoras na sede social do sindicato.   Art. 73.    O secretário substituirá o 

Presidente da mesa receptora por ausência deste.   Parágrafo Único.   Não comparecendo o 

Presidente da mesa receptora até 30 (trinta) minutos antes da hora determinada para o início da 

votação, assumirá a coordenação o secretário e, na sua falta ou impedimento, o mesário.   Art. 74.   O 

trabalho das mesas receptoras deverá ser acompanhado por um fiscal de cada chapa 

inscrita.   Parágrafo Único.   Cada chapa inscrita poderá inscrever até dois fiscais para cada mesa 

receptora.   Art. 75.   Os eleitores cujos votos forem impugnados por fiscais de chapas, ou associados 

cujo nome não constarem da lista de votação, poderão votar em separado, assinando lista 

própria.   Parágrafo Único.   O voto em separado será tomado da seguinte forma:   a)   os membros 

da mesa coletora entregarão ao eleitor sobrecarta apropriada para que nela coloque a cédula, lacrando 

a sobrecarta;                    b)   o presidente da mesa coletora anotará no verso da sobrecarta as razões 

da medida e o nome do eleitor, para posterior decisão da Mesa Apuradora dos votos.   Art. 76.   Na 

hora determinada no edital para encerramento da votação, havendo no recinto eleitores a votar, serão 

convidados a entregar aos mesários os documentos de identificação, prosseguindo os trabalhos até 

que vote o último eleitor.       Art. 77.   Encerrados os trabalhos de votação, a urna será lacrada com a 

rubrica dos mesários e fiscais.   Art. 78.   Encerrados os trabalhos, o presidente da mesa receptora 

lavrará ata, também assinada pelos mesários e fiscais, registrando data e horário da votação, número 

de eleitores, votos em separados e, se houver, os protestos.   CAPÍTULO XII – MESA 

APURADORA.   Art. 79.   As mesas apuradoras dos votos serão instaladas na sede social do 
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sindicato imediatamente após o encerramento da votação.   Art. 80.   As mesas receptoras 

transformar-se-ão em mesas apuradoras com seus auxiliares anteriores.           Art. 81.   O presidente 

da mesa apuradora verificará, pela listagem dos votantes, se o presente Estatuto foi atingido, 

procedendo, em caso afirmativo, a abertura das urnas para a contagem das cédulas de 

votação.   Parágrafo Único.   Após a verificação da leitura de cada uma das atas das mesas 

receptoras e decidido, caso acaso, se será realizada ou não a apuração dos votos em separado.   Art. 

82.    Na contagem das cédulas de cada urna, o presidente da mesa verificará se o seu número 

coincide com a lista de votantes.  § 1º  Se o total de cédulas for igual ou inferior ao de votante que 

assinarem a lista receptiva far-se-á a apuração.      § 2º  Se o total de cédulas for superior ao da 

respectiva lista de votantes, será feita a apuração descontando-se do total de votos atribuídos às 

chapas em quantidades iguais para todas as chapas concorrentes.  §  3º  A anulação do voto não 

implicará na anulação da urna em que a ocorrência se verificar.  De igual forma, a anulação de uma 

urna não importará na anulação da eleição, salvo se o número de votos for igual ou superior ao da 

diferença final entre as duas chapas mais votadas.   § 4º  Os incisos supram citados se referem aos 

processo manual de apuração.   Art.  83.   Encerrada a apuração, o Presidente da Comissão Eleitoral 

proclamará eleita a chapa que obtiver, a maioria simples dos votos apurados e fará lavrar a ata dos 

trabalhos eleitorais.   § 1º   A ata mencionará obrigatoriamente:  1 -  dia e hora de abertura do 

encerramento dos trabalhos;  2 – local em que funcionou as mesas receptoras, com nomes dos 

receptivos componentes;   3 – resultado de cada urna apurada, especificando-se o número de 

votantes, sobrecartas, cédulas apuradas, votos atribuídos a cada chapa registrada, votos em branco e 

votos nulos;  4 – número total de eleitores que votaram;  5 – resultado geral da apuração;           6 – 

proclamação dos eleitos.           §  2º  A ata geral  de apuração será assinada pelo 

presidente.   Art.   84.   Em caso de empate entre as chapas mais votadas, será considerada eleita, a 

chapa cujo candidato a presidência seja o mais idoso.   Art. 85.   A fim de assegurar eventual 

recontagem dos votos, as cédulas apuradas permanecerão sob a guarda do Presidente da Comissão 

Eleitoral até que se esgotem todos os prazos recursais com seus respectivos resultados.   Art. 86.  O 

Sindicato deverá comunicar por escrito a SEMED, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a eleição, 

bem como a data da posse da Diretoria.   CAPÍTULO XIII – DOS RECURSOS.           Art. 87.   O 

prazo de apresentação de recursos será de 3 (três) dias contados da data final da realização do 

pleito.  Art. 88.  Os recursos poderão ser propostos somente pelo candidato à Presidência da 

chapa.  Art. 89.  A Comissão Eleitoral dará prazo de 3 (três) dias para receber defesa a respeito dos 

recursos propostos e decidir sobre sua validade ou não, antes do término do mandato 

vigente.   CAPÍTULO XIV – DA ANULAÇÃO E DA NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL.  Art. 

90.  Será anulada e eleição quando, mediante recursos formalizado  nos termos deste Estatuto, ficar 

comprovado:  a)  que foi realizada em dia, hora e local diverso do informado no edital de convocação 

ou encerrada a recepção de votos antes da hora determinada sem que hajam votado todos os eleitores 

presentes, constantes da folha de votação;  b)  que foi preterida qualquer das formalidades essenciais 

estabelecidas neste estatuto;  c)  ocorrência de vício ou fraude que comprometa sua legitimidade, 

importando prejuízo a qualquer dos candidatos ou chapa concorrente;  Parágrafo único:  A anulação 

do voto não implicará na anulação da urna em que a ocorrência se verificar.  De igual forma, a 

anulação de urna não importará na anulação da eleição, salvo se o número de votos anulados for igual 

ou superior ao da diferença final entre as duas chapas mais votada.   Art. 91.  Não poderá a nulidade 

ser invocada por quem lhe tenha dado causa.  Art. 92.  Anuladas as eleições, outras serão 
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convocadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do despacho 

anulatório.          Art. 93.  As deliberações da Comissão Eleitoral só poderão ser reformuladas pela 

unanimidade de seus membros.  Art. 94.  A Comissão Eleitoral se auto-dissolverá tão logo seja 

empossada a chapa proclamada eleita.  CAPÍTULO XV – A POSSE.   Art. 95. A posse dos eleitos 

dar-se-á em assembléia geral de caráter solene convocada pela Presidência do Sindicato.  Parágrafo 

único: No caso de recusa da Presidência, a assembléia geral poderá ser convocada pelo presidente do 

Conselho Fiscal.  Art. 96.  No ato da posse dos eleitos, de pé proferirão juntos o seguinte 

compromisso:  “NÓS, MEMBROS DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL, PROMETEMOS 

PERANTE DEUS, OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E AS AUTORIDADES AQUI PRESENTES, 

QUE RESPEITAREMOS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, A LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E AS LEIS INFRACONSTITUCIONAIS.  TUDO FAREMOS PARA O 

ENGRANDECIMENTO DO SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO 

PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS”.  CAPÍTULO XVI – DISPOSIÇÕES GERAIS E 

TRANSITÓRIAS.  Art. 97.  Até a eleição da primeira diretoria regular do sindicato, a atual diretoria da 

Associação dos Profissionais do Magistério do Ensino Público  do Município de São Luís – APMEP, 

assume provisoriamente os cargos, direitos e obrigações do Sindicato, na qualidade de “diretoria 

provisória”.  Art. 98.  Transformada a APMEP, o sindicato assume plenamente todos os bens, direitos 

e obrigações a ele pertinentes, que deverão constar de inventário, de acordo com a alteração 

estatutária da APMEP, publicada em Diário Oficial, a cargo da diretoria provisória do Sindicato.      Art. 

99. A eleição da primeira diretoria regular do Sindicato dar-se-á em outubro de 2004.  Art. 100.  Os 

procedimentos legais e administrativos para fins de registro cartorial e no Ministério do Trabalho da 

União serão adotados pela diretoria provisória do Sindicato.  Art. 101.  Os casos omissos no presente 

estatuto, sertão resolvidos pela Assembléia Geral.  Art. 102.  Os sócios da APMEP passam 

automaticamente a ser sócios do Sindicato dos Profissionais do Magistério do Ensino Público 

Municipal de São Luis, em decorrência da transformação estatutária ocorrida.  Art. 103.  O Sindicato 

dos Profissionais do Magistério do Ensino Público Municipal de São Luís poderá ser extinto por 

deliberação de sua Assembléia-Geral, na forma e nos termos deste estatuto, convocada para esse 

fim.  Parágrafo único: No caso de dissolução do Sindicato, o seu patrimônio será revestido em favor de 

uma entidade filantrópica que desenvolva ação educacional.  Art. 104.  Este Estatuto só poderá ser 

reformado em Assembléia convocada especificamente para este fim mediante votação favorável de 

2/3 (dois terços) dos associados presentes quando de 1ª convocação, não podendo ela deliberar, em 

primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados e, em segunda convocação uma hora 

após a primeira convocação, com um terço dos sócios presentes.  Parágrafo único: No Edital de 

Convocação deverá constar a expressão “Reforma do Estatuto”.  Art. 105.  Este Estatuto entrará em 

vigor após a publicação de sua resenha no Diário Oficial, e em jornal de grande circulação. 

 

São Luís (MA.), 15 de abril de 2004. 

 

 

Mesa Diretora da Assembléia Geral. 

 

Maria Lindalva Batista 

(Presidente do SINDEDUCAÇÃO.) 
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Abdon Clementino de Marinho 

(Advogado OAB – MA 4.980) 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DO TRABALHO PRESIDENTE DE VARA 
TRABALHISTA DE SÃO LUÍS/MA. 
 
 
 
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E OUTRAS PAUTAS 
 
REQUERENTES:  

 MARIA LINDALVA BATISTA, brasileira, casada, professora, portadora do RG 20513302002-0 
GEJUSPC/MA E CPF 106.632.233-34, residente e domiciliada na Rua 06, casa 26, Parque 
Timbira, São Luís/Ma, CEP 65.042-080 

 ELIONE COSTA DA SILVA, brasileira, casada, professora, portadora do RG 37161752009-2 
SSP/MA E CPF 075.340.003-0, residente e domiciliada na Rua 03, Unidade 103, casa 11, 
Cidade Operária, São Luís/Ma, CEP 65.058-075 

 
REQUERIDO: 
 

 SINDEDUCAÇÃO – SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO 
PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, com sede Av. 14, casa 46, COHAB Anil III - CEP - 

65050-270, São Luis – MA, CNPJ n.° 05.642.608/0001-33 
 

 
MARIA LINDALVA BATISTA E ELIONE COSTA DA SILVA, 
devidamente qualificadas, por sua advogada que a esta subscreve, com 
endereço profissional inscrito no rodapé desta, vem, respeitosamente, à 
presença de Vossa Excelência, ingressar com AÇÃO CAUTELAR 
INOMINADA DE SUSPENSÃO DE ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS E OUTRAS PAUTAS A SE REALIZAR EM 02 DE DEZEMBRO 
DE 2014 em face do SINDEDUCAÇÃO - SINDICATO DOS 
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito privado, cujo 
endereço e qualificação encontram-se acima informados, representado 
por sua presidente Elisabeth Ribeiro Castelo Branco, brasileira, casada, 
professora, residente e domiciliada na Rua dos Abricós, quadra 05, casa 
17, Loteamento Saramanta II, Estrada de Ribamar, São José de 
Ribamar/Ma, sustentando, com base nos artigos 798 e seguintes do 
Código de Processo Civil, as razões fáticas e jurídicas abaixo expostas.  
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INICIALMENTE 
 
Requerem assistência jurídica integral e gratuita, nos termos do artigo 
5.º, inciso LXXIV da Constituição Federal, por serem pessoas que 
sobrevivem às expensas dos vencimentos do magistério municipal, não 
reunindo, assim, condições financeiras suficientes para prover a despesas 
com custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do 
sustento próprio e de sua família. 
 
DOS FATOS 
 

1. As AUTORAS foram, 

respectivamente, PRESIDENTE E TESOUREIRA da instituição 

demandada, o SINDEDUCAÇÃO, no quadriênio 2008-2012, antecessoras 

da atual presidente, conforme se depreende da ata de apuração das 

eleições anexa; 

 
2. O SINDEDUCAÇÃO promoveu 

eleições gerais em 2012, sendo vitoriosa, ainda que sub judice, a chapa 

encabeçada pela atual presidente para o quadriênio 2012-2016;  

 
3. A atual administração se iniciou em 

novembro de 2012 quando foi proclamada a chapa vencedora na 

segunda eleição realizada tendo em vista decisão de NULIDADE DO 

PLEITO ANTERIOR pela Comissão Eleitoral; 

 
4. Acontece que, na condição de atual 

gestora da entidade sindical, a presidente Elisabeth Ribeiro Castelo 

Branco, expede EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 

ORDINÁRIA NOS TERMOS ABAIXO PUBLICADOS NO SITE DA 

INSTITUIÇÃO E NA FACEBOOK: 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO 
LUÍS – SINDEDUCAÇÃO, pessoa jurídica devidamente registrada, CNPJ 
05.642.608/0001-33, com sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na 
Avenida 14, n. 46, III Conjunto da Cohab Anil, CEP 65.032-050, representada neste 
ato por sua Presidente, Sr.ª Elisabeth Ribeiro Castelo Branco, abaixo assinado, 
convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA , a 
realizar-se no auditório da FETIEMA, na Rua Senador João Pedro, s/n, Praça da 
Bíblia, Centro, São Luís/MA, Cep 65025-790 no dia 02 de dezembro de 2014, as 
8h30min em 1ª convocação, e partir das 09h00min em 2ª convocação, para tratarem 
da seguinte Ordem do dia: 01 – Apresentação do relatório de Auditória Contábil 
referente aos anos de 2009 a 2013; 02- Discussão e aprovação das contas de 
dezembro de 2012 a dezembro de 2013. 
            Informamos que só terão acesso à assembleia e direito a voto os associados 
que estivem em dia com suas obrigações sociais. O acesso será concedido com a 
apresentação do documento de identificação com foto. 
  

São Luís, 26 de Novembro de 2014 
  

A DIRETORIA 
  

  
5. Verifica-se que o edital de convocação 

da assembleia geral não cumpre o quanto determinado pelo estatuto da 

entidade. Por uma, a assembleia ordinária para apreciação e aprovação 

ou não de contas se realiza até o dia 15 de abril do ano subsequente ao da 

prestação de contas e, obrigatoriamente, deverá se realizar após emissão 

do parecer pelo Conselho Fiscal: 

 
Art.5º.  A Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á até 15 de abril para leitura 
do relatório da Diretoria do exercício anterior, acompanhado do balanço anual 
com parecer do Conselho Fiscal, discussão dos valores das mensalidades e 
anuidades do Sindicato, e para apresentação da Proposta Orçamentária e 
Plano de Ação do exercício seguinte, devidamente aprovados pela Diretoria. 
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6. O Conselho Fiscal do 

SINDEDUCAÇÃO JÁ NÃO EXISTE, TENDO A GRANDE MAIORIA DE 

SEUS MEMBROS RENUNCIADO AOS CARGOS, CONFORME 

INFORMA O PRÓPRIO SITE DA ENTIDADE SINDICAL: 
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7. Portanto, o SINDEDUCAÇÃO 

pretende aprovar suas contas diante de um verdadeiro vazio daquele 

que é o órgão de fiscalização em torno da administração do patrimônio 

da entidade. A lista apresentada está desatualizada, pois que a 1.ª 

Suplente, Ednilde Raposo Mendes renunciou, deixando o Conselho 

Fiscal do sindicato com somente 02 (dois) membros. Na presidência, Sra. 

Orfisa Surama Pereira Nunes e a Sra. Izabel Cristina Pinto no cargo de 2.ª 

Titular do Conselho; 

 
8. Por outro lado, detecta-se mais uma 

irregularidade. O interstício. A publicação do edital de Assembleia 

Ordinária para deliberação acerca da prestação de contas da entidade 

deve acontecer com antecedência MÍNIMA de 05 (cinco) dias úteis para a 

realização da assembleia. Pois bem. A PUBLICAÇÃO FOI EM 26 DE 

NOVEMBRO DE 2014 (quarta-feira) para assembleia a ser realizada dia 

02/12/2014, NÃO PERFAZENDO OS 05 DIAS ÚTEIS DETERMINADOS 

PELO ESTATUTO: 

 
DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 

 
Art.4º.  As Assembléias Gerais são soberanas em suas  resoluções desde que não 
contrariem este Estatuto, sendo suas deliberações tomadas por maioria de votos dos 
associados presentes, salvo nos casos previstos neste Estatuto.  
 
§ 1º. A convocação das Assembléias Gerais será feita por edital publicado, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em órgão de imprensa, fixado na sede 
do Sindicato e com ampla divulgação na categoria. 

 
9. A inobservância do prazo entre a 

publicação do edital de convocação e a realização da assembleia afronta 

o estatuto que preconiza este lapso de tempo justamente para 

proporcionar que o maior número de professores filiados e interessados 

possíveis compareça à assembleia, ainda mais em se tratando de tema 

com tamanha magnitude, pois se trata da aprovação das contas de 

administração que gere os recursos e patrimônio que pertence à entidade 
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e formado pela contribuição financeira dos professores, categoria 

representada pela referida entidade sindical; 

 
10. É de se dizer que, sob este aspecto, 

qual seja o de propiciar a ampla e irrestrita participação dos professores 

na assembleia de prestação de contas, a diretoria do SINDEDUCAÇÃO 

laborou em restrições bem significativas, além daquela acima 

mencionada. O DIA E HORÁRIO DEFINIDOS PARA A REALIZAÇÃO 

DA ASSEMBLÉIA ESTÁ LONGE DE PROPICIAR A AMPLA 

PARTICIPAÇÃO DO PROFESSORADO. DIA 02/12, PLENA TERÇA-

FEIRA, ÀS 08: 30 H, HORÁRIO EM QUE O PROFESSOR ESTÁ EM 

SALA DE AULA; 

 
11. Inclusive no facebook da entidade 

encontram-se opiniões contrárias à deliberação da diretoria do 

SINDEDUCAÇÃO em promover uma assembleia desta envergadura em 

dia e horário ABSOLUTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM OS 

COMPROMISSOS DA GRANDE MAIORIA DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO. ABAIXO AS RECLAMAÇÕES E IMPRESSÕES DOS 

PROFESSORES ACERCA DESTA DESIGNAÇÃO: 
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12. Os professores chegam a mencionar 

que se objetivo era não querer a participação da categoria, melhor 

postura seria não tê-la convocado; 

 
13. Assembléia para aprovação de contas 

de entidade sindical é um momento em que TODA A CATEGORIA 

DEVE ESTAR ENVOLVIDA. DAÍ DENOTA-SE OUTRA 

ARBITRARIEDADE DA DIRETORIA DO SINDEDUCAÇÃO QUE 

CONSISTE NA CONVOCAÇÃO SOMENTE DE PROFESSORES 

FILIADOS. Ledo equívoco que gera NULIDADE DO ATO; 

 
14. Ora, se a aprovação das contas tem a 

ver com a gestão do patrimônio e dos recursos da entidade, estes são 

formados pelas contribuições mensais e pela contribuição anual 

(IMPOSTO SINDICAL). PORTANTO, TODA A CATEGORIA TEM SUA 

PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO DO SINDEDUCAÇÃO, NÃO SOMENTE OS FILIADOS. 

Os filiados em dias com suas obrigações contributivas mensais têm a 

vantagem de poder votar. MAS OBSTAR O ACESSO DA CATEGORIA 

DETERMINANDO EM EDITAL QUE SOMENTE AQUELES QUE SÃO 

FILIADOS QUITES TERÃO ACESSO E DIREITO A VOTO, É UM 

ACINTE E CONSPIRA CONTRA OS INTERESSES DA CATEGORIA 

DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO 

LUÍS; 

 
15. Aponta-se outra IRREGULARIDADE 

NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. A PAUTA VEICULADA PARA 

DISCUSSÃO EM ASSEMBLÉIA. PRIMEIRO A PRESIDENTE DO 

SINDEDUCAÇÃO DEFINE QUE A ASSEMBLÉIA É PARA DISCUTIR A 

SEGUINTE PAUTA: DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS DE 

DEZEMBRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2013. Já menciona 

APROVAÇÃO. OU SEJA, A ASSEMBLÉIA ESTÁ SENDO 

CONVOCADA PARA APROVAR AS CONTAS DA ATUAL 
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DIRETORIA DO SINDEDUCAÇÃO E NÃO PARA DELIBERAR. NUM 

REGIME DEMOCRÁTICO MINIMAMENTE DESENVOLVIDO, É 

NECESSÁRIO EXAURIR A DISCUSSÃO EM TORNO DE UM TEMA 

PARA POSTERIORMENTE HAVER A TOMADA DA DECISÃO. PARA 

A ATUAL DIRETORIA, SE É QUE SE PODE FALAR EM DIRETORIA 

(tema a ser aqui abordado), DETERMINA QUE A CONVOCATÓRIA É 

PARA APROVAR AS CONTAS. E PRONTO. NEM MESMO OS 

REMANESCENTES REGIMES TOTALITÁRIOS AINDA EXISTENTES 

NO MUNDO CONTEMPORÂNEO PRECONIZAM TAMANHA 

IMPOSIÇÃO; 

 
16. Por outro lado, o mesmo edital traz 

uma segunda pauta. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE 

AUDITORIA CONTÁBIL REFERENTE AOS ANOS DE 2009 A 2013. 

Impressionante a capacidade de manipulação na redação ilícita deste 

edital. Aliás, Excelência, ilicitude é a tônica que se pretende imprimir a 

esta assembleia caso Vossa Excelência permita sua realização. 

ASSEMBLEIA PARA APRECISÃO E DELIBERAÇÃO DAS CONTAS E 

ADMINISTRAÇÃO DE UMA ENTIDADE SINDICAL É UM DOS 

MOMENTOS MAIS IMPORTANTES ENTRE A INSTITUIÇÃO E A 

CATEGORIA QUE REPRESENTA, IMPONDO-SE A REALIZAÇÃO DE 

ASSEMBLÉIA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA PARA ESTE FIM; 

 
17. SE SE PRETENDE AUDITAR 

TODAS AS ADMINISTRAÇÕES PRETÉRITAS DE UMA 

INSTITUIÇÃO SINDICAL, QUE O FAÇA. É LÍCITO, É 

DEMOCRÁTICO. MAS NÃO SE PODE CONDUZIR ESTE 

MOMENTO COM TAMANHA LEVIANDADE E TEMERIDADE; 

 
18. VEJA-SE QUE NA PRÓPRIA ORDEM 

EM QUE A PAUTA É APRESENTADA O QUE SE PRIORIZA É A 

LEITURA DO RELATÓRIO DA AUDITORIA. AUDITORIA QUE 

SOMENTE DIZ RESPEITO A UMA GESTÃO, ANTECESSORA DA 
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ATUAL. AUDITORIA DA QUAL AS PARTES DEMANDANTES NESTE 

PROCESSO, QUE FORAM PRESIDENTE E TESOUREIRA NA 

ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR, NUNCA FORAM CONVOCADAS 

PARA PARTICIPAR DE QUALQUER ATO PROMOVIDO PELA 

AUDITORIA; 

 
19. E MAIS. AS REQUERENTE NUNCA 

FORAM NOTIFICADAS DO RELATÓRIO DA MULTIDIVULGADA 

AUDITORIA. ELAS, AS ACIONANTES, DEVERIAM TER SIDO 

CONVOCADAS PARA TER AMPLA PARTICIPAÇÃO QUANDO DOS 

ATOS PRATICADOS PELA AUDITORIA E DEVERIAM TER SIDO 

ESPECIALMENTE CONVOCADAS PARA SE FAZEREM PRESENTES 

NA ASSEMBLÉIA QUE VIESSE A DAR CONHECIMENTO À 

CATEGORIA DO DITO RELATÓRIO, CLARO, SENDO ANTES 

CONVOCADAS A RESPEITO DELE SE PRONUNCIAREM; 

 
20. PORTANTO, SÃO INÚMERAS AS 

CONDUTAS DESTA DIRETORIA NO QUE SE REFERE À PRESTAÇÃO 

DE CONTAS, DESDE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATÉ A FORMA 

COMO PRETENDE CONDUZIR A ASSEMBLÉIA, DANDO 

PRIORIDADE A UM RELATÓRIO DESCONHECIDO PELAS PARTES 

DIRETAMENTE ENVOLVIDAS QUE SÃO AS DEMANDANTES NO 

PRESENTE FEITO; 

 
21. ENFATIZE-SE. AUDITAR É LÍCITO. 

É LEGAL. MAS DESDE QUE SE PRESERVEM DIREITOS E 

GARANTIAS INDIVIDUAIS. PARA AUDITAR A PRESIDENTE 

DEVERIA FAZÊ-LO PRIMEIRO NA SUA GESTÃO, ABRINDO SUAS 

CONTAS PESSOAIS, DOS SEUS FAMILIARES, ESTABELECENDO UM 

PARALELO ENTRE O SEU PATRIMÔNIO ANTES DE ASSUMIR A 

DIREÇÃO DO SINDEDUCAÇÃO E O PATRIMÔNIO ATUAL. 

AUDITAR É POR TUDO, ABSOLUTAMENTE TUDO SOBRE A MESA E 

Num. 522aecf - Pág. 10Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: IONARA PINHEIRO BISPO
http://pje.trt16.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=14120112173793000000001454609
Número do documento: 14120112173793000000001454609



 

 

 

 

11 

COM O CONHECIMENTO ABSOLUTO E IRRESTRITO DA 

CATEGORIA; 

 
22. JUSTAMENTE NO MOMENTO EM 

QUE ESTA ADMINISTRAÇÃO TEM QUE PRESTAR CONTAS DOS 

SEUS ATOS GERENCIAIS É QUE A ATUAL DIREÇÃO DO 

SINDEDUCAÇÃO PRETENDE LER RELATÓRIO 

UNILATERALMENTE PRODUZIDO, À REVELIA DA 

ADMINISTRAÇÃO AUDITADA, PARA DESVIAR O FOCO DA 

DISCUSSÃO QUE É A ADMINISTRAÇÃO ATUAL E NÃO A 

ANTERIOR; 

 
23. Portanto, estas são razões 

induvidosas da burla adotada pelo SINDEDUCAÇÃO na pessoa da sua 

atual presidente com objetivo único de empurrar, “goela abaixo” e a todo 

custo, a sua prestação de contas; 

 
24. Se é para promover apreciação de 

contas, efetivamente, que o faça convocando a categoria de forma geral e 

abrangentes, especificamente para este fim e em dia e horário que 

propicie a maior participação possível daqueles que são os protagonistas 

deste importantíssimo momento, o professor da rede pública municipal 

de São Luís. 

 
DA LIMINAR – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERIGO 
DA DEMORA 
 

25. Presentes os requisitos que autorizam 

a medida urgente no sentido de determinar a SUSPENSÃO IMEDIATA 

DA ASSEMBLÉIA GERAL CONVOCADA PELO SINDEDUCAÇÃO NO 

DIA 26/11/2014 PARA REALIZAÇÃO EM 02/12/2014 NO 

AUDITÓRIO DA FETIEMA (Rua Senador João Pedro, Praça da Bíblia, 

São Luís/Ma); 
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26. O edital de convocação com todas as 

nulidades aqui delineadas encontra-se no PORTAL do 

SINDEDUCAÇÃO (http://www.portalsindeducacao.com.br/) e na 

página do FACEBOOK 

(https://www.facebook.com/sindeducacaosaoluis); 

 
27. Seguem cópias do estatuto do 

SINDEDUCAÇÃO contendo regras quanto ao interstício não cumprido 

pela direção do sindicato entre a data de publicação do edital e a data 

para realização da assembleia, cópia da ata da eleição da diretoria 

antecessora, alvo da divulgada auditoria cujo relatório unilateralmente 

produzido deverá ser lido na assembleia, repita-se, pauta priorizada pelo 

ato de convocação como primeiro item a ser discutido, SEM QUE AS 

PARTES ENVOLVIDAS TENHAM PARTICIPADO DA AUDITORIA, 

TENHAM TIDO ACESSO AO RELATÓRIO, TAMPOUCO TENHAM 

SIDO CONVOCADAS ESPECIALMENTE PARA COMPARECIMENTO 

EM ASSEMBLÉIA, após, é claro, terem sido garantidas todas as formas 

de conhecimento acerca do relatório produzido. E mais, sem que as 

contas da atual gestão tenham sido aprovadas ainda, pois se trata de 

matéria de importância diminuta a configurar numa PAUTA DE 

ASSEMBLÉIA NÃO ESPECÍFICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, 

COM AMPLA PARTICIPAÇÃO DA CATEGORIA E SEGUNDO ITEM 

DA PAUTA A SER APROVADO, REPITA-SE, APROVADO...; 

 
28. O perigo da demora se faz por que a 

assembleia é MANHÃ, dia 02 de dezembro de 2014, portanto, a decisão 

pela sua suspensão deve ser submetida à apreciação de Vossa Excelência, 

DE FORMA IMEDIATA; 

 
29. Importante mencionar que no bojo da 

documentação anexa, há dois boletins de ocorrência produzidos pelas 

autoras, somente após conhecimento do relatório da auditoria, dando 
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conta de que nunca participaram de nada, nunca foram convocadas para 

produção deste relatório. Anexa, ainda, CERTIDÃO DO CARTÓRIO 

DANDO CONTA DAS ATAS DE APROVAÇÃO DAS CONTAS DO 

SINDEDUCAÇÃO NA GESTÃO AUDITADA, CONTAS ESTAS 

APROVADAS E CUJAS ATAS DE ASSEMBLÉIA O CARTÓRIO 

CERTIFICA SEU REGISTRO. 

 
DOS PEDIDOS 
 
Diante do exposto, requer: 
 

1) SEJA CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR, INAUDITA ALTERA 

PARTE, PARA QUE SEJA SUSPENSA A REALIZAÇÃO DA 

ASSEMBLÉIA DESIGNADA PARA O DIA 02/12/2014 ÀS 08 H, 

SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER ESTABELECIDA POR 

VOSSA EXCELÊNCIA E AFERIDA POR HORA DE 

DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO. O MANDADO DEVERÁ 

SER CUMPRIDO NA SEDE DA FETIEMA ÀS 08 H DO DIA 

02/12/2014; 

2) REQUER IMEDIATO SUPORTE DE FORÇA POLICIAL HAJA 

VISTA QUE A ATUAL PRESIDENTE DO SINDEDUCAÇÃO 

DESCUMPRIU ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MARANHÃO EM SUSPENDER A GREVE DOS 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, SENDO POSSÍVEL QUE 

DESCUMPRA A ORDEM EMANADA DESTE DOUTO JUÍZO; 

3) POSTERIORMENTE, SEJA O REQUERIDO CITADO PARA 

PROMOVER SUA DEFESA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

REVELIA E CONFISSÃO; 

4) REQUER A PRODUÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA NÃO 

DEFESOS EM LEI, NOTADAMENTE, JUNTADA DE 

DOCUMENTOS, OITIVA DE TESTEMUNHAS, DENTRE 

OUTRAS; 
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5) REQUER SEJA O SINDEDUCAÇÃO INTIMADO PARA, NO 

PRAZO DE 24 HORAS, PROMOVER A JUNTADA NOS AUTOS, 

DO RELATÓRIO DA CHAMADA AUDITORIA, SOB PENA DE 

MULTA DIÁRIA; 

6) SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS, 

CONFIRMANDO-SE A LIMINAR ORA VINDICADA, SENDO 

DECLARADO NULO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 

ASSEMBLÉIA, BEM COMO A PRÓPRIA ASSEMBLÉIA, ACASO 

VENHA A SE REALIZAR, CONDENANDO O REQUERIDO NO 

PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIÁRIAS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 

 
Requer tudo quanto exposto por razões de direito e da mais lídima 
JUSTIÇA. 
 
Atribui à causa o valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais). 
 
Nestes Termos. 
Postula Deferimento. 
 
São Luís, 1.º de Dezembro de 2014. 
 
 
 
Bela. Ionara Pinheiro Bispo, ADV 
OAB/BA 15737   OAB/MA 6108 A 
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TERMO DE PETICIONAMENTO EM PDF

 [MARIA LINDALVA BATISTA, ELIONE COSTA DA SILVA, IONARA PINHEIRO BISPO] x [SINDICATO:AUTUAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO LUIS]

 I O N A R A  P I N H E I R O  B I S P O:P E T I C I O N A N T E

Nos termos do artigo 1º do Ato número 423/CSJT/GP/SG, de 12 de novembro de 2013, procedo à juntada, em anexo, de petição
em arquivo eletrônico, tipo “Portable Document Format” (.pdf), de qualidade padrão “PDF-A”, nos termos do artigo 1º, § 2º,
inciso II, da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e em conformidade com o parágrafo único do artigo 1º. do Ato acima
mencionado, sendo que eventuais documentos que a instruem também serão anexados.

1 de dezembro de 2014

 IONARA PINHEIRO BISPO
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