
                                         

  
 

VIII CONSEJUD – CONGRESSO DOS SERVIDORES DO PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 

  
REGIMENTO INTERNO PARA ELEIÇÕES DOS 

DELEGADOS  
 

CAPÍTULO I – Da Realização 

Art. 1º - O VIII CONSEJUD – Congresso dos Servidores do Poder Judiciário 

Estado da Bahia, será realizado de forma presencial, se possível, caso as autoridades 

médicas e sanitárias do Estado e do Município de Salvador permitam, e não o sendo, de 

forma hibrida - (virtual e presencial), ou ainda, integralmente de forma virtual, por conta da 

atual crise pandêmica que assola nosso país e o mundo, e ocorrerá entre os dias 02, 03 , 04 

e 05 de Setembro de 2021, tendo como sede base, o próprio Sindicato dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado da Bahia, situado à Rua Marujos dos Brasil, 42 – Nazaré, 

Salvador – Bahia.  

§ 1º: O VIII CONSEJUD – Congresso dos Servidores do Poder Judiciário Estado 

da Bahia será convocado de acordo com o artigo 23º inciso V, e ainda como determina o 

artigo 22º inciso I do Estatuto Social do Sindicato; 

§ 2º: Fica a Diretoria Executiva do SINPOJUD, autorizada por este Conselho de 

Representantes Sindicais, dentro do prazo de até 15 dias que antecederem a realização do 

VIII CONSEJUD, formalizar de que forma ocorrerá o Congresso, bem como, local, data e 

horário de sua realização a qual deverá ser publicada no DPJ - Diário Eletrônico da Justiça 

da Bahia e Portal do SINPOJUD as referidas informações. 

CAPÍTULO II – Dos Objetivos 

 Art. 2º - O VIII CONSEJUD - Congresso dos Servidores do Poder Judiciário 

Estado da Bahia tem como objetivo debater as questões profissionais especificas da 

categoria, as condições de funcionamento dos Serviços Públicos e o programa de trabalho 

do Sindicato, bem como, discutir e deliberar sobre tudo o quanto reza o art. 14º do Estatuto 

Social do SINPOJUD. 

CAPÍTULO III – Da Composição 

 Art. 3º - Compõe o VIII CONSEJUD: 



                                         

  
I - Os membros titulares e suplentes da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da 

Mesa do Conselho de Representantes e os Delegados Sindicais, representantes das 

diversas comarcas ou regiões do Estado da Bahia; 

II – Os Delegados de base eleitos de acordo com os critérios estabelecidos no Artigo 

4º deste Regimento; 

III – Convidados, Palestrantes e Observadores. 

Parágrafo único – São considerados observadores os filiados do sindicato a pelo 

menos 6 (seis) meses que, não tendo sido eleito como delegado, manifestem interesse em 

participar do congresso como observadores, limitado a 5% do número de delegados deste 

congresso. 

Art. 4º - Cada comarca ou Regional com 20 ou mais filiados poderá eleger um 

delegado de base, e neste caso especifico, a eleição se dará por meio de folha de eleição e 

concordância dos filiados da comarca ou Regional. 

Parágrafo Único: A folha de eleição e concordância será disponibilizada na 

secretaria da entidade no qual o filiado votante colocará seu nome, cadastro, RG, CPF, 

Telefone, e-mail, e assinatura, indicando o servidor filiado de sua preferência na sua 

comarca ou Regional. 

Art. 5º: O prazo para encaminhamento da folha de eleição será até o dia 05 de 

Agosto de 2021, através unicamente do e-mail consejud@sinpojud.org.br. 

§ 1º: Não serão aceitas as folhas de eleição e concordância encaminhadas fora deste 

e-mail ou fora deste prazo limite de 05 de Agosto de 2021, ainda que não tenha sido 

completado o número limite de congressistas; 

§ 2º: O número de Delegados Congressistas será de no máximo 200 (duzentos) 

participantes. 

CAPÍTULO IV – Das Inscrições e Credenciamentos 
  

Art. 6º – Os delegados natos e os eleitos do interior e da Capital, pagarão, a título de 

inscrição, o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao passo que os observadores 

pagarão R$ 200,00 (duzentos reais) pela inscrição.  
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Parágrafo Único - O valor correspondente à inscrição deverá ser depositado em conta 

corrente do SINPOJUD, Banco Bradesco, Agência nº 3545-9, conta corrente nº 22087-6, 

e encaminhando o respectivo comprovante de depósito (identificado) para o e-mail: 

consejud@sinpojud.org.br até a data de 05 de Agosto de 2021. 

 

Art. 7º: Em sendo a realização do VIII CONSEJUD - Congresso dos Servidores do 

Poder Judiciário Estado da Bahia de forma presencial, a inscrição dará direito a três 

refeições diárias e a hospedagem durante a realização do VIII CONSEJUD, sem direito a 

acompanhante, ficando a cargo do congressista o pagamento diretamente ao hotel das 

despesas de frigobar, ligações telefônicas do apartamento, além das demais despesas não 

autorizadas por este regimento. 

§ 1º - Os Observadores participantes do VIII CONSEJUD, não farão jus à 

hospedagem. 

§ 2º - Aos delegados natos e eleitos da Capital e interior não será concedido o 

pagamento de diárias durante a realização do VIII CONSEJUD.  

 § 3º - Os delegados natos e eleitos do interior farão jus à indenização de transporte 

de deslocamento da sua comarca até o local onde se realizará o Congresso, bem como os 

Delegados da Capital.  

Art. 8º – Os delegados natos e os eleitos terão crachás tanto na modalidade 

presencial e/ou virtual, diferenciados dos observadores, sendo o uso dos mesmos 

obrigatórios durante a realização do VIII CONSEJUD.  

Parágrafo Único – O respectivo crachá, em caso de congresso presencial ou link no caso 

de hibrido ou virtual é pessoal e intransferível, a transferência do mesmo para terceiros, 

implicará na anulação da participação do delegado ou observador no Congresso. 

CAPITULO V – DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Art. 9º - As propostas de pauta serão apresentadas pela Diretoria Executiva até 15 

dias que antecedam a realização do Congresso, tendo como base o art. 2º deste Regimento.  

§ 1º Será permitida a apresentação de propostas para o VIII CONSEJUD apenas pelo 

Delegado Congressista, até a data de 05 de Agosto de 2021 a qual deve estar de acordo 

com o art. 2º deste Regimento; 
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§ 2º Os Congressistas interessados em apresentar propostas deverão fazê-lo 

seguindo formulário disponibilizado no site do sindicato, e encaminhado para o e-mail 

consejud@sinpojud.org.br como anexo em PDF; 

§ 3º O não preenchimento do formulário em todos os seus itens implicará na rejeição 

da proposta de emenda; 

CAPITULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10º - Em conformidade com o Estatuto da Entidade o suplente de delegado 

sindical só fará jus ao Congresso na condição de substituto do Delegado nato, mediante 

apresentação de declaração expressa do próprio Delegado Titular justificando seu 

impedimento ou renúncia para participar do VIII CONSEJUD. 

§ 1º – O suplente de Delegado nato poderá participar da eleição de Delegado para o 

VIII CONSEJUD com os demais filiados e na hipótese de não ter sido eleito, será submetido 

ao condicionamento do disposto no caput deste artigo.  

§ 2º – A falta de pagamento, o não envio da folha de eleição e concordância de 

delegados na base e a inobservância dos prazos ou do que determina o Parágrafo Único do 

art. 4º, implicará na não habilitação da inscrição ao VIII CONSEJUD. 

Art. 11º - Em hipótese alguma haverá ressarcimento do valor da inscrição. 

Regimento das Eleições dos Delegados para o VIII CONSEJUD aprovado no 

Conselho de Representantes virtual realizado em 18 de Junho de 2021. 

 

 

Salvador/BA, 18 de Junho de 2021. 

 

Jorge Cardoso Dias  

Presidente do Conselho de Representantes do SINPOJUD 

mailto:xxxxx@sinpojud.org.br

