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Regimento Regulatório do Exercício de Delegado Sindical 

 

 

Dispõe sobre a estrutura organizacional das 

eleições para delegado sindical do 

SINDOJUS/MG e regulamenta a representação 

delegada. 

 

 O SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS – SINDOJUS/MG, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 59, do seu Estatuto Social, que prevê que “serão criados os cargos de 
Delegados Regionais e Locais, com critérios a serem definidos em Regimento 
Específico que organizará e normatizará o tema, elaborado por ocasião da criação dos 
referidos cargos”, determina por meio deste Regimento Regulatório do Exercício de 
Delegado Sindical: 

 

Art. 1º - O SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS – SINDOJUS/MG passa a ter os cargos de delegado 
sindical e delegado regional, cujas atribuições estão estabelecidas neste Regimento. 

 

Art. 2º - O cargo de Delegado Sindical somente poderá ser exercido por 
servidor que esteja filiado ao SINDOJUS/MG e a sua indicação dar-se-á 
preferencialmente pelos servidores filiados da comarca. 

 

Art. 3º - O preenchimento dos cargos dar-se-á por indicação dos filiados da 
comarca, da Diretoria do SINDOJUS/MG com o devido aceite do indicado ou livre 
manifestação de interesse do filiado da comarca.  

Parágrafo primeiro – Caso haja divergência na comarca, quanto a indicação do 
Delegado e não havendo consenso: 

I - será nomeado como Delegado Sindical o servidor mais antigo em exercício 
na comarca; 

II – não se aplicando a regra anterior, será definido pela Diretoria do 
SINDOJUS/MG. 

 Parágrafo segundo - A formalização do ato será feita por termo de nomeação. 

 

Art. 4º - Estão aptos para serem nomeados para a função de Delegado os 
servidores que estejam em dia com as suas obrigações sindicais. 

 

Art. 5º - Nas comarcas com até 10 (dez) Oficiais de Justiça, será aceita a 
indicação de 1 (uma) inscrição para Delegado Sindical. Nas comarcas de 11 (onze) 
até 30 (trinta) Oficiais de Justiça, será aceita a indicação de 2 (duas) inscrições para 
Delegado Sindical. Nas comarcas de 31 (trinta e um) até 50 (cinquenta) Oficiais de 
Justiça, será aceita a indicação de 3 (três) inscrições para Delegado Sindical. Nas 
comarcas de 51 (cinquenta e um) até 100 (cem) Oficiais de Justiça, será aceita a 
indicação de 4 (quatro) inscrições para Delegado Sindical. Nas comarcas de 100 
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(cem) Oficiais de Justiça ou mais, será aceita a indicação de 5 (cinco) inscrições para 
Delegado Sindical. 

Art. 6º - O Delegado Regional atuará no âmbito da microrregião 
correspondente à da comarca de sua lotação, com interlocução direta com a Diretoria 
Executiva do SINDOJUS/MG. 

 

Art. 7º - O Delegado eleito passará a contar com credenciais de identificação 
personalizadas pelo SINDOJUS/MG, além de orientações escritas sobre sua atuação. 

 

Art. 8º - O Delegado Sindical é o servidor designado pela base para 
estabelecer a interlocução entre os Oficiais de Justiça Avaliadores de sua comarca e a 
Diretoria do SINDOJUS/MG – legítimo representante dos Oficiais. 

 

Art. 9º - O Delegado cumprirá função similar a de um fiscal, devendo 
intermediar demandas, identificar problemas, propor soluções, mobilizar os servidores, 
auxiliar na definição de metas e ações e acionar o Sindicato sempre que necessário.  

 

Art. 10 - De caráter voluntário e participativo, não poderá haver qualquer tipo de 
remuneração ou ajuda de custo personalizada para a função de delegado sindical, 
salvo eventuais circunstâncias que exigirem o empenho do sindicato com despesas de 
mobilidade e hospedagem devidamente justificadas por ocasião da participação do 
delegado em eventos específicos da entidade que exijam a sua presença; 

 

Art. 11 - É objetivo do sindicato, por meio da criação da função de delegado 
sindical, obter agilidade nas comunicações entre a base e o sindicato. 

 

Art. 12 - O delegado sindical deve objetivar tornar-se um ponto de apoio para 
os servidores da sua comarca de lotação, de forma a garantir que o Sindicato esteja 
presente em todo lugar, por meio de informações e materiais a serem repassados. 
Para isso, ele deve estar munido de todas as informações quanto ao que é, para que 
serve e como funciona o SINDOJUS/MG. 

 

Art. 13 - É objetivo da criação do cargo de delegado sindical estabelecer uma 
forma de comunicação com o Sindicato e esta se materializa na pessoa do delegado 
sindical. 

 

Art. 14 - Em cumprimento ao art. 32, do Estatuto do SINDICATO DOS 
OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 
SINDOJUS/MG compete aos Delegados Sindicais do SINDOJUS/MG assessorar a 
Diretoria Executiva do SINDOJUS/MG no que concerne à apresentação de estudos e 
sugestões que visem o aprimoramento do caráter associativo e sindical da entidade, 
sobretudo, elaborando, de ofício ou a pedido de, pelo menos, um dos membros da 
Diretoria Executiva, pareceres acerca de medidas a serem adotadas para uma perfeita 
formação da noção de classe no seio da categoria, e manter contato com entidades 
correlatas ao SINDOJUS/MG, com meio de promover, dentre outras coisas, a 
integração da classe em âmbito nacional. 
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Art. 15 - Levar todas as informações solicitadas pelo Sindicato, por meio físico 
ou digital, até a base. 

 
Art. 16 - Organizar as demandas da comarca para passar ao Sindicato. 
 
 
Art. 17 - Relatar situações, problemas e denúncias ao Sindicato. 
 
Art. 18 - Acompanhar o servidor filiado em alguma eventual questão junto aos 

superiores para posterior relato ao sindicato. 
 
Art. 19 - Organizar as mobilizações e manifestações do sindicato junto à base. 
 
Art. 20 - Auxiliar na divulgação e organização dos eventos do Sindicato em sua 

comarca. 

 

Art. 21 - Transmitir as informações de interesse dos servidores, enviadas pelo 
Sindicato. 

 
Art. 22 - Apresentar os serviços prestados e os benefícios oferecidos pelo 

Sindicato aos filiados. 
 
Art. 23 - Tornar público os serviços e benefícios do sindicato, levando ao 

conhecimento dos não filiados. 
 
Art. 24 – Buscar, Intermediar e viabilizar novas filiações, devendo o Delegado 

providenciar a inscrição dos Oficiais da sua base/comarca, com posterior 
encaminhamento da documentação ao Sindicato. 

 
Art. 25 - Lutar pelo fortalecimento da imagem do Sindicato – legítimo 

representante dos servidores junto ao Tribunal e outros Poderes. 

Art. 26 - Obter meios e ferramentas junto ao sindicato para ajudar aos colegas. 

Art. 27 – Interagir, se apresentar, ser conhecido e reconhecido entre os 
diversos setores da comarca. 

Art. 28 - Acesso especial e facilitado aos eventos do Sindicato. 

Art. 29 - Receber documentos de orientação e identificação oficiais, produzidos 
pelo SINDOJUS/MG, para exercício do cargo. 

Art. 30 - O afastamento do Delegado dar-se-á pelos seguintes motivos:  

I - em caso de perda do cargo de Oficial de Justiça Avaliador;  

II - em caso de ofensa deliberada à categoria dos Oficiais de Justiça 
Avaliadores, a entidade sindical ou algum dos seus membros diretores;  

II - em caso de incapacidade, ainda que temporária, de qualquer natureza, a 
seu pedido ou por decisão da Diretoria Executiva do SINDOJUS MG, cuja 
justificativa deverá ser informada aos demais Oficiais de Justiça Avaliadores da 
respectiva comarca. 

Art. 31 - Consumado o desligamento, o Delegado deverá entregar a carteira de 
identificação e toda a documentação que esteja sob sua responsabilidade. 
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Art. 32 - É objetivo do Encontro de Delegados de caráter eleitoral reunir em um 
só lugar os servidores indicados pelas comarcas para serem os responsáveis pela 
ponte entre a base local e o sindicato, de modo a incentivar a apresentação e 
confraternização entre eles. 

Art. 33 - São objetivos do Encontro de Delegados: 

I – Qualificar o diálogo entre o sindicato e os servidores;  

II – Munir os delegados de informações e orientações quanto à sua atuação na 
base;  

III – Compartilhar e trocar informações acerca dos acontecimentos de cada 
comarca onde o delegado sindical é que faz a ponte entre o servidor e o 
sindicato. 

 

PUBLIQUE-SE NAS MÍDIAS DO SINDICATO. CUMPRA-SE. 

Belo Horizonte/MG, 01 de junho de 2021. 

 

___________________________________ 

EDUARDO ROCHA MENDONÇA DE FREITAS 

 

___________________________________ 

GISMARD EUZEBIO GOMIDE GUIMÃRAES 

 

___________________________________ 

JOCILAN ANDRADE DOS SANTOS 

 

 


