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representageo ou substituigao processual de seus associados, sem

partid5rio, assumindo a forma prevista nos arts. 53 e seguintes do C6digo Civil.

Art. 20. A ANAJUSTM FEDERAL tem sede e foro em Brasilia/DF e atuagao em todos os

Estados e no Distrito Federal.

Art. 3o. O presente Estatuto regula todas as materias previstas no art. 54 do C6digo Civil,

inclusive e destacadamente a finalidade, os objetivos sociais, a estrutura associativa e os

direitos e deveres dos associados da ANAJUSTRA FEDERAL.

Art. 40. AANAJUSTRA FEDEML tem por finalidade congregar todos os servidores piblicos

federais integrantes da Justiga do Trabalho, da Justiga Federal, da Justiga Eleitoral, da

Justiga Militar da Uni6o, da Justiga do Distrito Federal, do Supremo Tribunal Federal, do

Conselho Nacional de Justiga, do Superior Tribunal de Justiga e do Conselho da Justiga

Federal, disponibilizandoJhes servigos, produtos ou vantagens e representando-os e/ou

substituindo-os em Ambito nacional, .iudicial ou extrajudicialmente.

Art. 50. S5o objetivos da ANAJUSTM FEDERAL:

| - promover o congragamento dos associados, estimulando o intercAmbio com os 6rg6os

do Poder Judici6rio e com outras associag6es, organizag6es ou entidades afins, buscando

adotar medidas que favoregam o desenvolvimento de atividades sociais, esportivas,

recreativas, culturais, e educacionais de aprimoramento associativo e funcional e, ainda, de

assist€ncia d sa[de, de previd6ncia complementar e de defesa juridica;

ll - incentivar o estudo e a discussao sobre o Poder Judici6rio, os seus 6rgaos, o seu papel

e import6ncia para o Pais, como forma de estimular o exercicio da cidadania e
conscientizar sobre a import6ncia do trabalho de cada associado no atendimento das

demandas sociais, inclusive promovendo o entrosamento entre os servidores e os

membros da Justiga do Trabalho, da Justiga Federal, da Justiga Eleitoral, da Justiga Militar

da Uni6o, da Justiga do Distrito Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Conselho

Nacional de Justiga, do Superior Tribunal de Justiqa e do Conselho da Justiga Federal;

lll -firmar acordos, ajustes, conv6nios ou contratos com 6rg5os, associag6es ou entidades,

de direito pr-rblico ou privado, e/ou com profissionais liberais, em prol dos
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associados e na forma deste Estatuto;

lV - filiar-se ou conveniar-se a entidades que tenham finalidades comuns com as da
AssociagSo;

V - fundar, manter ou realizar quaisquer iniciativas compativeis com suas finalidades
estatuterias, por si s6 ou associada a entidades cong€neres, de direito p0blico ou privado,

em qualquer parte do territ6rio nacional;

Vl - substituir ou representar, individual ou coletivamente, em juizo ou fora dele, inclusive
junto a 6rg6os ou entidades de direito priblico ou privado, seus associados efetivos ou
colaboradores, nas demandas decorrentes de seu vinculo funcional ou, a exclusivo crit6rio
da Diretoria Executiva, em outras demandas que tenham pertin€ncia tem6lica com os
objetivos da AssociagSo e onde houver relevante interesse pl0rimo ou coletivo dos seus
associados, inclusive propondo, ingressando ou atuando em ag6es de controle de
constitucionalidade como parle, amicus cuiae ou interessada, podendo, se for o caso,

contratar e constituir advogado e repassar estes custos, bem como quaisquer outros custos
ou despesas judiciais, a seus associados;

Vll - patrocinat, otganizat ou ministrar cursos, semin6rios, palestras ou exibiq6es de
interesse dos associados, facultada a participagSo de seus dependentes ou de terceiros,
com ou sem a cobranga de taxas;

Vlll - oferecer, administrar ou fomentar, conforme o caso, em prol de seus associados ou

dependentes, a protegeo e/ou a securitizagSo da sa0de, especialmente estabeleeendo, na

forma deste Estatuto e dos respectivos regulamentos:

a) o gerenciamento, o suporte e/ou a intermediaqeo de convenios ou contratos com

empresas especializadas que oferegam planos de sa0de ou seguros de sarlde, nos termos
da legislagSo especlfictt vigente; e/ou

b) a prestagSo direta de servigos assistenciais medico-hospitalares, por si ou mediante
convdnios ou contratos com entidades especializadas;

lX - oferecer programas de previCdncia complementar;
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X - manter os associados informados sobre os fatos que digam

associativa;

Xl - incentivar o trabalho volunt6rio; e

Xll - oferecer a seus associados e a seus dependentes, na forma deste Estatuto, oukos

beneficios, servigos, produtos ou vantagens, diretamente ou por meio de acordos, ajustes,

conv6nios ou contratos com 6rgios ou entidades, de direito priblico ou privado,

proporcionando economia de escala que resulte em melhores e especiais condig6es na

aquisigio de bens ou servigos.

CAPiTULO II

DO QUADRO SOCIAL, DOS DIRE]TOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS E DO SEU

REGIME DISC]PLINAR

Art. 6'. O Quadro Social da ANAJUSTRA FEDERAL compoe-se de associados de tr6s

categorias:

l- efetivos, constituidos por associados servidores piblicos federais efetivos, ativos ou

inativos, ou seus pensionistias, com vinculo com a Justiga do Trabalho, a Justiga Federal, a

Justiga Eleitoral, a Justiqa Militar da Uniio, a Justiga do Distrito Federal, o Supremo

Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiga, o Superior Tribunal de Justiga ou o
Conselho da Justiga Federal, cuja inscrigio foi apresentada na forma deste Estatuto e

deferida pela Diretoria Executiva.

ll - colaboradores, constituidos por associados servidores cedidos ou titulares

exclusivamente de cargos comissionados peranle a Justiga do Trabalho, a Justiga Federal,

a Justiga Eleitoral, a Justiga Mrlitar da Uniio, a Justiga do Distrito Federal, o Supremo

Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiga, o Superior Tribunal de Justiga ou o
Conselho da Justiga Federal, cuja inscrigio for apresentada na forma deste Estatuto e

deferida pela Diretoria Executiva; e

lll - conveniados, constituidos por associados exclusivamente benefici6rios dos servigos,

produtos ou vantagens oferecidos ou administrados pela Associag6o que,

cumulativamente, nao integrem nenhuma das duas categorias anteriores de associados,
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atendam ds condig6es previstas no art. 10 e tenham sua

deste Estatuto e deferida pela Diretoria Executiva.

inscri9ao apresen

Par6grafo 0nico. Os associados, nesta condigio, n6o respondem subsidiariamente pelas

obrigagOes sociais contraidas em nome da AssociagSo, exceto se diretamente lhes houver

dado causa ou na hip6tese do pardgrafo [nico do art. 26.

Art. 7". 56o contribuintes obrigat6rios os associados efetivos e os colaboradores.

Par6grafo lnico. A contribuigSo obrigat6ria dos associados, de natureza ordin6ria

extraordin6ria, essencial ao custeio regular da AssociagSo, ser6:

| - decidida quanto aos seus valores pela Assembleia Geral ap6s proposigSo da Diretoria

Executiva, inclusive para fins dos efeitos do art. 14; e

ll - disciplinada quanto ds suas formas pela Diretoria Executiva, observado o disposto nos

arts. 80, inciso ll, e 15, inciso lV

Art. 8'. A admissSo do associado no quadro social da ANAJUSTRA FEDERAL far-se-6 por

meio de proposigdo apresentada d Diretoria Executiva, acompanhada de:

| - ficha cadastral; e

ll - autorizagao para desconto em folha de pagamento, ou em conta corrente, quando for o

caso, em favor da Associag6o, da contribuigio obrigat6ria e das demais obrigag6es a que

estiver vinculado, autorizag6o esta que ser6 acompanhada dos documentos funcionais e

pessoais do pretenso associado.

Par6grafo 0nico. O desligamento do associado do quadro social da ANAJUSTRA

FEDERAL far-se-6:

| - por meio de requerimento do pr6prio interessado, de seu representante ou de seu

sucessor, apresentado a Diretoria Executiva;
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da respectiva categoria; ou

lll - por forga da aplicagio de penalidade na forma deste Estatuto.

Art. 90. 56o dependentes do associado:

| - seu cOnjuge ou companheiro; e

ll - outras pessoas que estejam sob a sua dependdncia econdmica ou que constem da siJa
relagao de dependentes para fins do lmposto de Renda, bem assim os elencados como
seus dependentes ou benefici6rios de pensao por morte, na forma da Lei no g.112t1ggo.

Par5grafo inico. Os dependentes ser6o informados e qualificados na ficha cadastral
referida no inciso ldo art. 80 ou, a crit6rio da Diretoria Executiva, em outras formas ou
oportunidades, complementares ou alternativas.

Art. 10. Podem aderir d Associag6o na condigSo de associado conveniado os seguintes
parentes dos servidores integrantes dos quadros de pessoal dos 6rg5os judici6rios federais
a que se refere o art. 40:

| - sem limites de grau na linha consangulnea reta ascendente ou descendente;

ll - at6 o quarto grau na linha consanguinea colateral;

lll - por afinidade, no caso de cOnjuge ou companheiro, relativamente aos seus
ascendentes e descendentes, sogros, cunhados e filhos.

$1o o associado conveniado de que trata esse artigo nao tem as mesmas prerrogativas
estatut6rias dos associados efetivos e colaboradores, inclusive nao tendo direito de voto.

$2o Os associados conveniados pagarao montante equivalente ao acesso aos respectivos
beneficios associativos, nos elsos e na forma estabelecida pela Diretoria Executiva.

$3o A Diretoria poder6 exigir dos associados conveniados o e, quando for o
caso,a atua‖ za95o de ncha cadastral
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DOS DIREITOS DOS ASSOC!ADOS

Art. 11. Sdo direitos dos associados efetivos,

deste Estatuto:

| - votar e ser votado na forma deste Estatuto;

sem prejuizo de outros previstos na forma

‖ ― participar das atlvidades da ANA」 USttRA FEDERAL e
decorrentes de suas rea!iza90esi

lll - utilizar-se dos benef[cios concedidos pela Associag6o, de acordo com a sua categoria

de associado;

lV - usufruir dos servigos, produtos ou vantagens oferecidos ou administrados pela

Associagao, tais como planos de sa0de, seguros saUde, clubes de beneficios e outros

conv€nios de mesma natureza relacionados d entidade, nos termos e condig6es da

respectiva adesSo e conforme forem previstos na forma deste Estatuto e das suas normas

complementares;

V - ter seus interesses e direitos representados e defendidos pela Associagao, na forma

deste Estatuto;

Vl - propor d Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal ou A Assembleia Geral:

a) quaisquer medidas que julgar de interesse da AssociagSo ou de seus associados; ou

b) representag6es sobre violagoes estatuterias ou infragoes a deveres estatuterios ou

legais, por membro dos 6rg5os sociais previstos no Capitulo lll ou por qualquer associado;

Vll - recorrer d Diretoria Executiva ou d Assembleia Geral, conforme o caso, contra
qualquer penalidade que lhe tenha sido imposta em face da sua condigio de associado; e

Vlll - utilizar as dependdncias da sede e das subsedes da

compatlveis com aqueles da p16pria entidade.

para quaisquer fins
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Atl. 12. S5o direitos dos associados colaboradores, observadas as condig6es especificas

de sua categoria de associado e as disposig6es sobre a mat6ria na forma deste Estatuto e

das normas complementares estabelecidas por deliberagio da Diretoria Executiva, exercer

os direitos a que se referem os incisos ll a Vll do ari. 11.

Art. 13. Sio direitos dos associados conveniados, observadas as condig6es especificas de

sua categoria de associado e as disposigOes sobre a mat6ria na forma deste Estatuto e das

normas complementares estabelecidas por deliberagSo da Diretoria Executiva, exercer os

direitos a que se referem os incisos lV Vl e Vll do art. 11.

Art. 14. Os associados poderio exercer seus direitos, sem prejuizo de outros requisitos

especificos na forma deste Estatuto, a partir:

| - no caso dos associados efetivos ou colaboradores, do pagamento da primeira

contribuig5o; ou

ll - no caso dos associados conveniados, de sua regular admissfio e de seu regular

pagamento dos servigos, produtos ou vantagens oferecidos ou administrados pela

Associagao aos guais ele venha a aderir.

DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS

Art. 15. S5o deveres de todas as categorias de associados, al6m de outros dispostos na

forma deste Estatuto:

I - exercer os cargos ou comiss6es para os quais foram eleitos ou nomeados, salvo recusa

por motivo justificado;

ll - cumprir e fazer cumprir este Estatuto, suas normas complementares, as demais

deliberag6es da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva e as outras normas de

organizagSo interna delas decorrentes;

lll - zelar pelo bom nome da AssociagSo, sugerindo melhorias e participando ativamente

das suas atividades, bem como promover a conservagao dos
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lV - pagar as contribuig6es obrigat6rias, ordinarias ou extraordin6rias, mediante

autorizagao de desconto em folha de pagamento ou, na sua impossibilidade, atrav6s de

d6bito autom6tico em contia corrente, por dep6sito identificado em conta corrente mantida

pela Associagao, ou mediante boleto bancdrio;

V - manter atualizados seus dados cadastrais e de seus dependentes, informados na ficha

cadastral referida no inciso ldo art. 80 ou solicitados em outra oportunidade pela

Associa96o;

Vl - zelar pela preservagao das prerrogativas funcionais servidores integrantes dos

quadros de pessoal dos 6rg5os judicidrios federais a que se refere o art. 4o; e

Vll - portar-se de forma ordeira. respeitosa e compativel com o decoro em sua atuagdo no

6mbito das instAncias deliberativas e executivas da Associag6o, bem como no curso das

atividades promovidas pela entidade e no exercicio dos cargos ou comiss6es previstos na

forma deste Estatuto ou das suas normas complementares.

DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 16. A transgressao de dispositivos deste Estatuto, de suas normas complementares,

das demais deliberag6es da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva ou das outras

normas de organizagSo interna delas decorrentes, bem como a agress6o dolosa, culposa

ou simplesmente injustificada aos interesses defendidos pela AssociagSo ou a membros

dos 6rg6os sociais previstos no Capitulo lll ou, ainda, a qualquer associado, sujeita o

transgressor, de acordo com a gravidade ou a natureza da infrag6o, is seguintes

penalidades:

I - advert6ncia, aplic6vel por escrito pelo Presidente da Associag6o ou por outro membro

da Diretoria Executiva a tanto delegado, quando o transgressor incorrer em pr6tica de

transgress6o leve e/ou de mr-'nor potencial ofensivo menor a este Estatuto ou a
AssociagSo, que nao se configurar como infragio passivel da aplicagSo de outra

penalidade especifica e mais gravosa na forma deste Estatuto;

ll - suspensao, de trinta a noventa dias, do exercicio dos direitos de associado, aplic6vel

por escrito pelo Presidente da F\ssocia€o ou por outro membro da Diretoria Executiva a
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tanto delegado, quando, cumulativamente:

a) o transgressor incorrer em pr6tica de transgressao que configure reinciddncia, gen6rica

ou especifica, de infragSo passivel de aplicagSo de qualquer uma das penalidades

previstas neste artigo; e

b) a infragdo especificamente sancionada n5o se configure como passivel da aplicagdo de

outra penalidade especlfica e mais gravosa na fbrma deste Estatuto;

lll - destituigSo de cargo associativo para o qual tenha sido eleito, aplic6vel por escrito pela

Diretoria Executiva, em razao de reiteradas faltas injustificadas aos seus respectivos

compromissos associativos, de reiterada omissao no cumprimento de suas competEncias

estatut6rias ou de outras fung6es que lhe hajam sido atribuidas, do desatendimento i
obrigagdo de prestar contas tempestivas e regulares, malversagio ou dilapidagSo do

patrim6nio social ou, ainda, da pr6tica de transgressao de maior potencial ofensivo a este

Estatuto ou d AssociagSo; ou

lV - exclusSo, aplic6vel por escrito pela Diretoria Executiva, em nzeo da pr6tica de

transgressdo de maior potencial ofensivo a este Estatuto ou d Associagio, do reiterado

descumprimento de seus deveres associativos, da condenagSo transitada em julgado pela

pr6tica de crime doloso que importe na indignidade para o exercicio de fungSo p0blica ou,

ainda, da promogao de agress6o verbal ou escrita aos interesses defendidos pela

Associagdo ou d honra e/ou d imagem de membros dos 6rg6os sociais previstos no

Capitulo lll ou de qualquer associado.

$1o Todas as penalidades previstas neste artigo ser6o aplic6veis assegurando-se os

direitos de defesa e de recurso, na forma deste Estatuto e do Regulamento Disciplinar da

AssociagSo.

$2o As penalidades de suspensao e exclus6o poderao ser aplicadas cumulativamente com

a penalidade de destituig6o de cargo associativo para o qual tenha sido eleito.

$3oA penalidade de suspens6o n5o impossibilita, no respectivo periodo de vigOncia e salvo

indicagio especifica em sentido contr5rio no respectivo ato de aplicagao, o exercicio do

direito associativo de usufruir dos servigos, produtos ou vantagens oferecidos ou

administrados pela Associagao, na forma do art. 11 , inciso lV el, correlatamente, dos arts.
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$4o A destituigSo de cargo associativo de que trata o inciso lll ser6 aplic5vel exclusivamente

pela Assembleia Geral quando se tratar da incidEncia daquela penalidade a membro da

Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal ou da Comissio Eleitoral.

$5'A prescrigSo da pretend6o punitiva ocorrerd no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,

contado da ciEncia da pr6tica do ato pelo Presidente ou por outro membro da Diretoria

Executiva.

$60 lnterrompe-se a prescrigSo com a instauragSo do procedimento disciplinar ou com o
primeiro ato do Presidente ou da Diretoria Executiva destinado d apuragSo do ato ou de

sua autoria.

$7o A Assembleia Geral aprovar6, por proposta da Diretoria Executiva, o Regulamento

Disciplinar da Associagdo, que conter6, no minimo, o detalhamento das hip6teses de

aplicagdo das penalidades previstas neste artigo e os respectivos procedimentos

adminishativos que assegurem os direitos de defesa e de recurso.

CAplTuLO‖ l

DOS ORGAOS SOCiAIS E SUAS ATRIBUicOES

Art.17 Sao 6rgaos da Associa9ao:

!― Assembleia Geral:

ll― Diretoria Execu‖ va;

|‖ ―Representantes Regionais;e

iV― Conse!ho Fiscal

DAASSEMBLEIA GERAL

efetivos, e o 6rgao

ヽ
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Art. 18. A Assembleia Geral, composta por seu corpo de
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mlximo de de‖ bera9ao da ANAJUSTRA FEDERAL e

ordinario ou extraordinar:o

Art 19 Compete a Assembleia Ceral:

podera ser convocada em carater

| - estabelecer diretrizes para a consecugio das finalidades estatutarias e

ll - deliberar anualmente, at6 30 de novembro e por iniciativa da Diretoria Executiva, sobre:

a) o balango geral anual e a respectiva presta€o de contas do exercicio financeiro

precedente, acompanhados do relat6rio anual de atividades da Diretoria Executiva, ap6s

ouvido o Conselho Fiscal;

b) a proposta de diretrizes oigament6rias da AssociagSo para cada exercicio financeiro; e

c) os atos ad referendum adotados no curso do ano pela Diretoria Executiva ou pelo

Presidente.

lll - destituir, por votos que representem no minimo 2/3 (dois tergos) de todos os seus

associados efetivos, qualquer dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal,

inclusive seus suplentes, ou das Representag6es Regionais, independentemente da

ocorrCncia das hip6teses de que trata o inciso lll do art. 16 e/ou o art. 35;

lV - aprovar o Regulamento Disciplinar da Associagfio, observado o disposto no S7o do art.

16;

V - apreciar, em tiltima inst6ncia, nos termos deste Estatuto, os recursos relativos is
penalidades impostas a associados ou as decis6es finais recorriveis em mat6ria eleitoral da

Comissio Eleitoral ou da Diretoria Executiva;

Vl - decidir sobre alteragoes deste Estatuto;

Vll - deliberar sobre a proposigao da Diretoria Executiva de fixag5o dos valores minimos e

m6ximos das contribuig6es financeiras obrigat6rias, de natureza ordin6ria ou extraordin6ria,

ヽ
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ーe, se for o caso, de outras obrigag6es pecuniarias,
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Vlll - deliberar sobre a fixagic dos valores remunerat6rios referentes aos membros da

Diretoria Executiva e, se for o c€lso a seu crit6rio, aos Representantes Regionais, aos Vice

Representantes Regionais e/ou aos membros do Conselho Fiscal, respeitados como limites

referenciais m6ximos os valores praticados por associag6es, organizag6es ou entidades

afins em sua temStica e em sua 6rea de atuageo;

lX - deliberar sobre os crit6rios referenciais concernentes d fixa96o de valores da ajuda de

custo e/ou das verlcas de representiageo, em montante suficiente para arelr com as

despesas a serem realizadas no exercicio efetivo de suas fung6es institucionais, pelos

membros da Diretoria Executiva e, se for o caso a seu critprio, pelos Representantes

Regionais e/ou membros do Conselho Fiscal;

X - observada a competCncia da Diretoria Executiva disposta no inciso lX do art. 25, decidir

sobre o ajuizamento de ag6es judiciais em representiagao ou substituigSo coletiva de seus

associados efetivos ou colaboradores, nas demandas decorrentes de seu vinculo funcional,

inclusive no que diz respeito A contratagSo e constituir de advogado e ao repasse destes

custos, bem como quaisquer outros custos ou despesas judiciais, a seus associados;

Xl - reunir-se, em Assembleia Geral Extraordin6ria, para apreciar representagSo do

Conselho Fiscal, nos termos do inciso V do art. 36;

Xll - eleger, em Assembleia Geral Extraordin6ria, a Comissio Eleitoral;

Xlll - deliberar sobre a dissolugflo da Associagdo, sua forma de liquidagflo, eleig6o do

liquidante e destinagao do patrim6nio, em Assembleia Geral Extraordin6ria convocada

especialmente para este fim e por votos que representem no minimo 3/5 (tr€s quintos) de

todos os seus associados efetivos; e

XIV - resolver sobre qualquer outra questdo social submetida i sua deliberagSo, ressalvas

as quest6es de competCncia origin6ria de outros 6rg6os da AssociagSo assim dispostas

neste Estatuto.

Aft. 20. A Assembleia Geral serd instalada ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente sempre que necess6rio, na forma deste Estatuto ou da legislagSo civil.

ま

い
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$1o A convocagSo ser6 em cardter ordin6rio, com anteced€ncia minima de trinta dias:

| - para apreciagao:

a) obrigatoriamente do balango geral anual, da respectiva prestageo de contas do exercicio

financeiro precedente, do relat6rio anual de atividades da gestSo da Diretoria Executiva e

da proposta de diretrizes orgament6rias do exercicio financeiro seguinte; e

b) facultativamente, a crit6rio da Diretoria Executiva, tambem das propostas a que se refere

o inciso Vll do art. 25; e

ll - dar-se-6 por iniciativa:

a) da Diretoria Executiva, por ato de seu Presidente; ou

b) no caso da alinea "a" do inciso I deste par6grafo, do Conselho Fiscal, quando a Diretoria

Executiva nio o fizer no prazo ectabelecido neste Estatuto.

$2o Nos demais casos a convocagao:

| - ser6 em cariter extraordinerio cpm antecedencia minima de cinco dias, ressalvados os

casos urgentes, a juizo da Diretoria Executiva, quando a anteceddncia minima ser6 de dois

dias; e

ll - dar-se-dr por iniciativa:

a) da Diretoria Executiva, por ato de seu Presidente, inclusive para apreciar eventual

recurso interposto contra decisio de sua competEncia ou da Comissao Eleitoral, nas

hip6teses do $5o do art. 43 e/ou da alinea "i" do inciso lll do $4o do art. 48 combinados com

o inciso V do art. 19;

b) do Conselho Fiscal, na hip6tese do inciso V do art. 36; ou

c) de pelo menos 1/5 (um quinto) dos associados, nos termos do art. 60 do C6digo Civil.

$3" A convocaQao sera divulgacia no sitio da Associagio na internet, e/ou no Di6rio Oficial

da Uni6o e/ou em jornal de grande circulagao da sede da AssociagSo, e o ato convocat6rio

mencionar5 dia, hora, local e pauta da reuniSo, sem prejuizo da utilizagio de outros meios

de divulgagSo destinados a ampliar o conhecimento do ato por parte flos associados.
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S4o As Assembleias Gerais ocorrerao, em regra, na Unidade da FederagSo onde

funcionalmente domiciliado o maior n0mero de Associados em local a ser indicado no ato

convocat6rio, podendo ocorrer, a crit6rio da Diretoria Executiva, em outra Unidade da

FederagSo quando essa circunstdncia melhor atender aos interesses dos associados ou da

pr6pria AssociagSo A vista da respectiva pauta.

fu1.21. AAssembleia Geral ser5 instalada pela Diretoria Executiva na forma deste Estatuto

e serd presidida pelo Presidente da Associageo, ou outro membro da Diretoria Executiva

por ele designado.

$1" Em primeira convocagao, a Assembleia Geral instalar-se-a com a presenga de, no

minimo, 1/5 (um quinto) de todos os seus associados efetivos, e, em segunda crnvocageo

com intervalo minimo de trinta minutos, com qualquer n0mero, desde que essa

circunstincia esteja consignada no ato convocat6rio.

$2' Ao Presidente da Assembleia Geral compete dirigir os trabalhos, conceder ou cassar a

palavra, advertir ou lazer retirar do recinto o associado ou terceiro que perturbar a ordem,

inclusive no caso de apartes impr6prios ou estranhos A discussio, e, finalmente, suspender

a sessao em c€rso de tumulto.

$3' As deliberagoes das Assembleias Gerais ser6o tomadas por maioria simples dos votos

dos associados presentes, quando nao haja previs6o estatutaria especifica distinta.

$4'As deliberag6es serao por votagao pessoal, vedado o voto por procurageo observado o

disposto no par6grafo seguinte.

$5o Sem prejuizo da votagao pessoal dos associados presentes d Assembleia Geral, os

Representantes Regionais gozam de procuragao ad hoc para representar nesta

oportunidade todos os outros associados da respectiva RepresentagSo Regional salvo, se

for o caso, relativamente iqueles que expressamente Se manifestarem em sentido

contrdrio no prazo de at6 dois dias antes da correspondente Assembleia.

§6° O Presidente,al● m do voto individual,te僣 o voto de
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$7" As atas dos trabalhos e as resolug6es das Assembleias Gerais ser6o reduzidas a termo

e assinadas pelo Presidente e pelo Secret6rio Geral, ou pelo associado a tanto designado

nos termos do inciso Xl do art. 27, sendo imediatamente levada ao competente registro

priblico.

DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aft.22. A Diretoria Executiva, a mais alta instdncia executiva da AssociagSo, 6 composta

pelos cargos de Presidente, Mce-Presidente, Secretario Geral, Diretor Financeiro, Diretor

de Relag6es lnstitucionais e Diretor de Assuntos Legislativos.

Art. 23. A Diretoria Executiva reunir-se-6, no minimo, trimestralmente em dia e hora

previamente indicados, ou quando convocada pelo Presidente ou por 1/5 (um quinto) dos

associados efetivos, em qualquer caso para deliberar sobre os assuntos da pauta.

$1o Com antecedencia minima de 48 (quarenta e oito) horas ser6 transmitida a pauta da

reuni6o aos membros da Diretoria Executiva, que, se for O caso, deverao informar da

impossibilidade de comparecimento, c,6m as explicag6es que se fizerem necess6rias.

$2' As sess6es da Diretoria Executiva serao iniciadas com o registro da presenga da

maioria dos Diretores, passando-se sucessivamente aos informes e ds deliberag6es, nesta

colhendo-se os votos, de forma nominalmente identificada, pessoalmente ou por qualquer

meio de comunicageo instantAneo.

$3'As deliberag6es serSo por votagao pessoal, vedado o voto por procuraqao.

$4' O Presidente, al6m do voto individual, ter6 o voto de qualidade no c€lso de empate,

ficando registradas em ata todas as ocorr6ncias e deliberag6es.

An. 24. No caso de vac6ncia do cargo de Presidente assumire o Grrgo o Vice-Presidente,

passando a Vice-Presiddncia a Ser exercida pelo Secretdrio Geral, e cumprindo ao novo

Presidente designar, dentre os demais membros da Diretoria Executiva, o novo Secretario

Geral.

求
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$1o No caso de vac6ncia, concomitante ou sucessiva,
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Mce-Presidente, ou da maioria oos cargos da Diretoria Executiva, far-se-6 nova eleigSo no

prazo de at6 noventra dias, nos termos deste Estatuto.

$2o Na hip6tese do $1o responder6 pela Presid6ncia daAssociagSo, inclusive para fins de

promover as medidas necess6rias d respectiva nova eleig6o, o SecretSrio Geral ou, na sua

falta ou impedimento, o mais velho denlre os Diretores remanescentes.

Art. 25. Compete 6 Diretoria Executiva:

| - instituir e manter os 6rg6os t6cnicos necess6rios e todos os servigos, produtos e

vantagens que possam ser rirteis i AssociagSo e aos associados;

ll - cuidar da economia, das finangas, do patrim6nio e do desenvolvimento da Associaqeo,

gerindo a ordem interna, a disciplina social, o patrimOnio e o pessoal da entidade, inclusive

aprovando o respectivo quadro de empregados;

lll - deliberar sobre a aquisigdo, a oneragao e/ou a alienagao de bens im6veis e m6veis,

resguardadas as compet6ncias iirdividuais de cada um de seus membros;

lV - aplicar as penalidades previstas neste Estatuto, ressalvadas as compet6ncias do

Presidente;

V - agir, em caso de urg6ncia, quando a falta de solug6o imediata acarretar dano grave,

com todos os poderes da Assembleia Geral, sendo esta convocada assim que possivel

para cientificar-se do fato e das provid€ncias tomadas e deliberar em definitivo sobre o

tema;

Vl - apresentar d Assembleia Geral Ordin6ria, anualmente:

a) ap6s aprovaqSo do Conselho Fiscal, o balango geral anual e a respectiva prestagSo de

contas do exercicio financ,eiro precedente e, ainda, o relat6rio anual de atividades de sua

gestao; e

b) a proposta de diretrizes orgamentdrrias da Associagao do exerclcio financeiro seguinte;

V‖ ―pЮpor a Assembleia Gerai
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a) os valores das contribuig6es financeiras obrigat6rias, de natureza ordin6ria ou

extraordin6ria, e, se for o caso, de outras obrigag6es pecuni6rias, obrigat6rias ou

facultativas, devidas pelos associados i AssociagSo;

b) os valores remunerat6rios referentes aos membros da Diretoria Executiva e, se for o

caso, aos Representiantes Regionais, aos Vice Representantes Regionais e/ou aos

membros do Conselho Fiscal, respeitados como limites referenciais m6ximos os valores

praticados por associa@es, organizag6es ou entidades afins em sua tem6tica e em sua

6rea de atuagao;

c) os crit6rios referenciais concernentes A fixagdo de valores da ajuda de custo e/ou das

verbas de representag6o, em montante suficiente pa6 arcp; com as despesas a serem

realizadas no exercicio efetivo de suas fung6es institucionais, pelos membros da Diretoria

Executiva e, se for o c€tso, pelos Representiantes Regionais e/ou membros do Conselho

Fiscal; e

d) se for o caso, a relagSo dos atos ad rcferendum adotados pela Diretoria Executiva ou

pelo Presidente, para conhecimento e aprecia€o;

Vlll - divulgar peri6dica e oficialmente a prestagao de contas e o balango geral do exercicio

financeiro em curso, conforme legislag5o vigente;

lX - decidir sobre o ajuizamento de a96es judiciais em representiagSo, individual ou

coletiva, dos associados efetivos ou colaboradores, nas demandas decorrentes de seu

vinculo funcional ou, a seu exclusivo crit6rio, em outras demandas que tenham pertindncia

tematica com os objetivos da AssociagSo e onde houver relevante interesse plirimo ou

coletivo dos seus associados, podendo:

a) se fOr o caso, contratar e constituir advogado e repassar estes custos, bem como

quaisquer outros custos ou despesas judiciais, a seus associados; e

b) a seu exclusivo crit6rio submeter a decisdo prevista neste inciso A deliberagSo da

Assembleia Geral;

X - deliberar sobre o afastamento de algum de seus membros, ou de empregado da

Associag6o, para o exercicio de rnandato classista, com ou sem 6nus para a entidade; e

Xl - solucionar os c€lsos omissos ou d0vidas de interpretag6o de
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Art. 26. Os atos que envolvam responsabilidade financeira, inclusive a decisSo sobre

alocagoes bancirias ou de aplicag6es financeiras e o pagamento de contas, contratos e

outras despesas ordinerias ou extraordindrias, serao firmados pelo Presidente e/ou pelo

Diretor Financeiro.

Par6grafo fnico. Os membros da Diretoria Executiva n6o respondem solidariamente pelas

obrigag6es conhaidas em nome da AssociagSo, exceto se exorbitarem de suas atribuig6es.

Art. 27. Compete ao Presidente, sem prejuizo do disposto no art. 26:

| - representar a Associagao, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, inclusive

recebendo ou expedindo resposta a citag6es, intimagfies ou notificag6es judiciais e

extrajudiciais, bem como assinar todos os papeis ou documentos relativos aos atos de sua

competCncia privativa e todos os contratos, procuragoes, escrituras e titulos que forem

autorizados nos termos deste Estatuto;

ll - estabelecer e manter relag6es oficiais, visando a integragao da entidade com os

Poderes Pfblicos, com associag6es ou organizagfies congpneres e com entidades

privadas;

lll - superintender a administragao da AssociagSo, sem prejuizo das competEncias de cada

Diretor, empregando esforgos para o funcionamento harmOnico e eficiente de todos os seus

6rg5os e exercendo sua influ€ncia para dirimir quaisquer controv6rsias;

lV - convocar ordinariamente Assembleias Gerais, nos termos deste Estatuto, presidir seus

trabalhos e fazer cumprir as suas deliberag6es;

V - convocar as reuni6es da Diretoria Executiva, por qualquer meio de comunicagflo,

fixando-lhes data e horSrio, e presidir os respectivos trabalhos, cumprindo e fazendo

cumprir as suas deliberag6es;

Vl - propor d Diretoria Executiva encaminhamentos relacionados As mat6rias de sua
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respectiva decis6o ser posteriormente submetida A ratificagao da Diretoria Executiva na

primeira reunido posterior do colegiado;

Vll - propor d Diretoria Executiva, em conjunto com o Diretor Financeiro, para os fins da

alinea "a" do inciso Vll do art. 25, a fixaSo dos valores das contribuig6es financeiras

obrigat6rias, de natureza ordin6ria ou extraordin5ria, e, se for o caso, de outras obrigagoes

pecuni6rias, obrigat6rias ou facultativas, devidas pelos associados A Associag6o;

Vlll - elaborar, em conjunto com o Secret6rio Geral, o relat6rio anual de atividades, o qual,

ap6s aprovag6o da Diretoria Executiva, deverS ser apresentiado juntamente com a
presta€o de contas do respectivo exercicio financeiro por ocasiSo da reuni6o da

Assembleia Geral;

lX - elaborar, em conjunto com o Mce-Presidente e o Diretor Financeiro, a proposta de

diretrizes orgament6rias da AssociagSo do exercicio financeiro seguinte e submetE-la d

apreciagSo da Diretoria Executiva, para os fins da alinea "b" do inciso Vl do art. 25;

X - sustentar os atos da Diretoria Executiva perante a Assembleia Geral;

Xl - designar, na ausOncia do Secret6rio Geral, um dos Diretores ou qualquer dos

associados presentes para redigir, respectivamente, atas de reunido da Assembleia Geral

ou da Diretoria Executiva, assinando-as em conjunto com quem as houver redigido;

xll - expedir resolug6es, portarias e avisos, em cumprimento ds deliberag6es da

Assembleia Geral, da Diretoria Executiva ou no exercicio de sua pr6pria compet6ncia;

Xlll - admitir, fixar as atribuig6es e os sal6rios, promover, conceder f6rias, designar para

comiss6es, licenciar, censurar, suspender e demitir empregados da Associagdo;

XIV - contratar servigos permanentes ou eventuais de qualquer natureza e delegar

atribuigoes por esses contratos, observadas as diretrizes orgamentarias aprovadas pela

Assembleia Geral e as disponibilidades financeiras da Associqg6o;

XV - abrir, rubricar e encerrar os livros da Associag6o;
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XVI - supervisionar a prestageo de servigos juridicos pela Associagao aos seus

associados, inclusive coordenando a elaboragao do respectivo plano anual de atuagSo a

ser aprovado pela Diretoria Executiva;

XVll - autorizar a realizagdo ou diretamente realizar despesas inadi6veis, observadas as

diretrizes orgament6rias aprovadas pela Assembleia Geral, as disponibilidades financeiras

da AssociagSo e as demais normas deste Estatuto;

Xvlll - supervisionar a execugao dos servigos administrativos, juridicos, logisticos e

operacionais prestados ?r Associagio, zelando por sua qualidade, observada a

competCncia reservada aos demais Diretores quanto aos aspectos que lhes sejam

especificos,

XIX - avaliar, criticar, sugerir e chancelar todas as minutas de contratos, distratos e aditivos

demandados pela Diretoria Executiva, inclusive zelando pela sua qualidade e consist6ncia
jurldicas a partir da regular execugao em cada caso dos servigos de assessoria juridica

prestados d AssociagSo;

XX - propor d Diretoria Executiva a criagSo de comiss6es ou grupos de trabalho;

XXI - alienar, onerar ou dispor, a qualquer titulo, de bens m6veis da AssociagSo, inclusive

veiculos;

XXll - assumir a fung6o de ouvidor dos associados, respondendo aos pedidos de

informagSo e ds reclamag6es em tempo habil e levando os casos mais graves ao

conhecimento da Diretoria Executiva;

Xxlll - autorizar o Mce-Presidente ou os demais Diretores a exercerem compet6ncia

ordinariamente atribuida por este Estatuto a membro da Diretoria Executiva em gozo de

licenga, destituldo do exercicio de seu cargo ou que a ele tenha renunciado ou, ainda, nos

impedimentos ou vacAncias em geral;

ド
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AssociagSo, devendo a respectiva decis6o ser posteriormente submetida a ratificagao da

Diretoria Executiva na primeira reuniao posterior do colegiado;

XXV - dirimir conflitos de compet6ncia entre membros da Diretoria Executiva; e

XXVI - delegar a outros membros da Diretoria Executiva atribuig6es previstas neste artigo,

ressalvadas aquelas previstas nos incisos Xxlll, XXIV e XXV especificando a abrangOncia

e o prazo da delegagSo, que se for superior a trinta dias dever6 a respectiva decisao ser
posteriormente submetida a ratificagao da Diretoria Executiva na primeira reuniao posterior

do colegiado.

Art. 28. Compete ao Vice-Presidente:

| - substituir o Presidente em seus impedimentos e faltas;

ll - elaborar, em conjunto com o Presidente e o Diretor Financeiro, a proposta de diretrizes

orgamenterias da Associag6o do exercicio financeiro seguinte.

Art. 29. Compete ao Secretdrio Geral:

| - superintender todos os servigos da Secretaria, organizando o expediente das

Assembleias Gerais e das reuni6es da Diretoria Executiva;

ll - elaborar com o Presidente o relat6rio anual de atividades da AssociagSo a ser

submetido d aprovado da Diretoria Executiva;

lll - redigir as atas das Assembleias Gerais e das reuni6es da Diretoria Executiva e

submet6-las d aprovagSo na reunido imediatamente subsequente;

IV - promover a imediata divulgagio oficial e levar a pronto registro p0blico as atas e as

resolug6es das Assembleias Gerais e, quando necesserio, as atas e as resolug6es da

Diretoria Executiva e a ata da Comissao Eleitoral de que trata o inciso ll do art. 45;

V ― submeter ao Presidente os
despacho;
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Vl - assinar, juntamente com o Presidente, os documentos que precisem de sua

assinatura;

Vll - substituir o Mce-Presidente em seus impedimentos e faltas, observado o disposto no

arl.24: e

Vlll - supervisionar o controle e a guarda de documentos deeprrentes da atuagdo da

AssociagSo, ressalvados os de natureza contSbil ou financeira.

Art. 30. Compete ao Diretor Financeiro:

I - superintender todos os servigos da Tesouraria, Contadoria e Caixa, zelando por sua
qualidade e fazendo extrair as prestag6es de contias mensais, os balancetes semestrais e

as demonstragOes financeiras anuais, sempre com os respectivos anexos elucidativos,

tanto ordinariamente para conhecimento da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal

quanto especificamente para fins do disposto no par6grafo fnico do art. 50;

ll - ter sob sua guarda e responsabilidade todos os valores pertencentes d AssociagSo,

aplicando-os, observado o disposto no art. 26, de acordo com as deliberag6es dos 6rgaos

competentes;

lll - promover a arrecadagdo:

a) das contribuig6es dos associados, assinando sempre que necessirio os respectivos

recibos e apresentando mensaknente d Diretoria Executiva a relagao dos associados em

mora inclusive para fins do disposto no inciso lV do art. 15; e

b) das doag6es, dos auxilios e de outros rendimentos, assinando os respectivos recibos;

lV - abrir conta banciria e controlar os saldos banc6rios, os dep6sitos, as transfer6ncias e
os pagamentos, observado o disposto no art. 26;

V - efetuar o
extraordin6rios;

pagamento das despesas e dos gastos ordinarios, assim como
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Vl - assinar, observado o disposto no art. 26, os cheques e/ou quaisquer outras formas de

ordens banc6rias referentes ds quantias levantadas em bancos e quaisquer documentos

que envolvam responsabilidade financcira;

Vll - responder pela incolumidade dos bens integrantes do patrim6nio da AssociagSo,

realizando invent6rio peri6dico do accrvo;

Vlll - assinar, observado o disposto no art. 26, e supervisionar a execugao dos contratos

tipicamente administrativos;

lX - operacio nalizar a contratagao, a execugio e o controle de todos os servigos

administrativos e produtos a eles correlatos, pr6prios ou de terceiros, decorrentes do

exercicio de compet6ncias estatuterias atribuidas d Diretoria Executiva, salvo disposigSo

especifica em crntr6rio neste Estatuto;

X - elaborar o Regulamento Administrativo da Associag6o e submetC-lo d deliberagSo da

Diretoria Executiva, zelando pelo seu cumprimento; e

Xl - substituir o Secret6rio Geral em seus impedimentos e faltas, observado o disposto no

arl.24.

Art. 31. Compete ao Diretor de Relag6es lnstitucionais:

| - propor d Diretoria Executiva o estabelecimento e a manuteng6o de intercimbio com

associagoes ou organizag6es de servidores ptblicos, em nivel nacional e internacional, e

com outras entidades representativas da sociedade civil;

ll - coordenar a elaboragao e a rnanutengao do cadastro das entidades referidas no lnciso I

deste artigo;

lll - supervisionar a execugao das atividades desenvolvidas pela AssociagSo quando

decorrentes das atividades previstas neste artigo;

lV - sugerir o ingresso de ag6es judiciais pela AssociagSo, em qualquer das hip6teses

previstas no inciso Vl do art. 5o e observado o disposto no
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Diretoria Executiva estrat6gias e ag6es voltadas para a 6tica na Administrag6o Priblica e na

ageo politica, o combate d corrupgSo, a defesa da transpar€ncia, dos direitos humanos, da

cidadania e da democracia;

V - acompanhar os processos judiciais e extrajudiciais em que a Associag6o figure como

parle, amicus cunae, interessada ou substituta processual;

Vl - articular, observado o disposto no inciso XVI do aft. 27, a propositura de a96es

judiciais em defesa dos interesses, do patrim6nio ou da imagem da Associagao ou de

membros da sua Diretoria Executiva, do seu Conselho Fiscal ou de seus Representantes

Regionais, em razSo do exercicio efetivo de suas fung6es institucionais, inclusive no caso

de demandas promovidas por associados; e

Vll - defender as carreiras da Justiga do Trabalho, da Justiga Federal, da Justiga Eleitoral,

da Justiga Militar da UniSo e da Justiga do Distrito Federal, do Supremo Tribunal Federal,

do Conselho Nacional de Justiga, do Superior Tribunal de Justiga e do Conselho da Justiga

Federal perante as instituig6es, f6runs e demais formas organizativas que congreguem as

carreiras lipicas do setor prlblico federal.

Art. 32. Compete ao Diretor deAssuntos Legislativos:

| - estudar a legislag6o pertinente d Justiga do Trabalho, d Justiga Federal, d Justiga

Eleitoral, a Justiga Militar da UniSo e d Justiga do Distrito Federal e sugerir seu

aprimoramento, inclusive elaborando, de acordo com a orientagSo da Diretoria Executiva,

os necess6rios anteprojetos de lei;

ll - acompanhar a tramitagSo legislativa e oferecer subsidios aos parlamentares e aos

6rg6os ou assessorias parlamentiares vinculados aos anteprojetos referidos no inciso I ou a lq
outras proposig6es legislativas de interesse da AssociagSo; \ \

x\
lll - coordenar os crntiatos parlamentares e com outras autoridades de interesse aa P
Associag6o relacionadas aos temas dos incisos I e ll;

lV - manter f6rum permanente de observagSo politica

atuageo da AssociagSo; e
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V - elaborar e propor requerimentos administrativos relacionados aos temas deste artigo.

DAS REPRESENTACOES REGIONAIS

Art. 33. As Representag6es Regionais, instAncia de representa9ao dos associados em cada

Unidade da Federagio, s6o compostias pelos cargos de Representante Regional e, quando

for o caso a juizo da Diretoria Executiva, de Mce Representante Regional.

Par6grafo inico. A Diretoria Executiva poder6, mediante decis6o unanime e fundamentada,

autorizar a existdncia de mais de uma Representageo Regional na mesma Unidade da

Federagao.

Art. 34. Compete aos Representiantes Regionais:

| - privativamente:

a) eleger a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e seus suplentes, na forma deste

Estatuto;

b) representar a Diretoria Executiva na 6rea de sua RepresentagSo Regional;

c) solicitar e administrar valores ou bens encaminhados pela Diretoria Executiva,

apresentando prestagao de contas devidamente documentada com notas fiscais, recibos e

outros documentos pertinentes;

ll - complementar e subsidiariantente d Diretoria Executiva:

a) representar os associados da drea de sua Representagao Regional, comunicando-se

com a Diretoria Executiva e mantendo-a informada sobre os acontecimentos e as

demandas dos associados verificados em sua base territorial;

b) promover eventos culturais de interesse dos associados da 6rea de sua Representaqao

Regional, bem assim oferecer sugest6es e cOlaborar na realizagio dos eventos em geral

da Associagio na sua base territorial;

c) distribuir notas e informativos encaminhados pela Diretoria Executiva;

d) cumprir e tazer cumprir este Estatuto, suas normas complementares, demais as

deliberag6es da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva e

(61)3322-6864
SCRS 506-lotes 06′07-Bloco B― Lol● 01

Entrada 43,Bras‖ ia―DF― CEP1 70350-525

www.anajustta.org.br



"°碇Rd8号警llla_D●

15356oasso.ids;o Nacional.los
setuiclores <la.lustica <lo Trabalilo

interna delas decorrentes; e

e) mediante autorizag6o especifica da Diretoria Executiva e ap6s ouvidas, na forma dos

incisos XVlll e XIX do ad..27 e l, V e lX do art. 30, a assessoria juridica e a Diretoria

Financeira da Associagdo, celebrar acordos, ajustes, conv6nios ou contratos de interesse

local com 6rg6os, associag6es ou entidades, de direito prlblico ou privado, em prol dos

interesses dos associados e na forma deste Estatuto.

Pa169rafo Inico. A Diretoria Executiva expedird normas para funcionamento das

Representag6es Regionais, inclusive quanto:

| - i possibilidade, em casos excepcionais, que membro da Diretoria Executiva exerga,

cumulativamente, as atividades de Representante Regional da sua 6rea de domicilio
funcional, sempre mediante deliberagSo especifica e unanime da Diretoria Executiva;

ll - d forma, ao conte0do e d documentaqao concernentes ds prestag6es de contas

referidas na alinea "c" do inciso ldo capuf deste artigo; e

lll - as fung6es do Vice Representante, se for o caso de sua existdncia na forma do art. 33,

que compreender6o a substituigSo do Representante Regional e poderao compreender o

exercicio delegado de compet€ncias previstas no inciso I deste artigo.

Art. 35. O Representante Regional, ou seu Mce Representante se for este o caso, poderao

ser destituidos, a qualquer tempo:

| - em caso de reiterada omisseo no cumprimento de suas competCncias estatutarias e/ou

de outras fung6es que lhe hajam sido atribuidas ou, ainda, da pr6tica de ato sujeito ds

penalidades previstas nos incisos ll, lll e lV do art. '16, mediante:

a) decis6o fundamentada da Diretoria Executiva, garantidos previamente o contradit6rio e a

ampla defesa; ou

b) em caso de reiterada omissao no cumprimento de suas competCncias estatut6rias e/ou

de outras fung6es que lhe hajam sido atribuidas, por deliberagao da maioria dos

associados efetivos da Area da respectiva Represenhgao Regional que atendam o
disposto no art. 39, em assembleia eleitoral local extraordin6ria

1/5 (um quinto) daqueles mesmos associados; ou ainda
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ll - independentemente da ocorr6ncia das hip6teses de que trata o inciso I, pelo Presidente

com submiss6o da respectiva decisio a posterior ratificagio da Diretoria Executiva na

primeira reuni6o posterior do colegiado.

$1o Os procedimentos previstos nos incisos le ll nao excluem a possibilidade de

afastamento cautelar imediato do Representante Regional e/ou do Mce Representante

Regional, pelo prazo mAximo de sessenta dias, em face de atos especialmente graves ou

relevantes, por decisSo do Presidente ou da Diretoria Executiva.

$2o Em caso de decisao favoravel d destituigSo ou ao afastamento do Representante

Regional, nos casos previstos nos incisos le ll ou no procedimento cautelar previsto no

$1o, a Diretoria Executiva ou a assembleia eleitoral local, conforme o caso, proceder6, na

mesma oportunidade, d escolha do sucessor, que poder6 ou nao ser o respectivo Mce

Representante Regional, se for este o caso, e que, nos casos de sucessao definitiva,

apenas completar6 o mandato em curso.

DO CONSELHO FISCAL

Art. 36. O Conselho Fiscal 6 o 6196o t6cnico com plenos poderes para a fiscalizag6o da

gestao ecrn6mico-financeira da ANAJUSTRA FEDERAL, composto de tr6s titulares e tr6s

suplentes, todos associados, eleilos do mesmo modo e na mesma chapa que a Diretoria

Executiva, a quem compete a an6lise de todos os atos relacionados com a gestao

econ6mica, financeira ou patrimonial da entidade, bem como:

| - dar parecer sobre o balango geral anual;

ll - fiscalizar a contabilidade, as prestag6es de contas e os balancetes da AssociagSo,

examinando os correspondentes livros e pap6is e requisitando da Diretoria Executiva todos

os elementos necess6rios ao fiel desempenho de suas fung6es;

lll - prestar esclarecimentos sobre a situa€o econ6mica, financeira ou patrimonial da

Associagao, sempre que solicitado por qualquer de seus 6rg5os sociais previstos no

Capitulo lll ou por qualquer associado efetivo ou colaborador;
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lV - convocar, extraordinariamente, quaisquer dos membros da Diretoria

materias de sua competCncia, os Representantes Regionais, para prestar esclarecimentos

a respeito de materia de suas compet€ncias ou de valores ou bens atribuldos a sua gestao;

e

V - representar d Diretoria Executiva ou i Assembleia Geral, conforme o caso, sobre

violag6es estatutarias, infrag6es a deveres estatutarios ou legais ou, ainda, quaisquer

irregularidades constatadas no exercicio de suas competCncias, com pedido de

providQncias, podendo ainda, pela deliberaglo da maioria de seus membros, suspender

cautelarmente o ato lesivo e, a seu crit6rio, convocar reuniao da Diretoria Executiva ou de

Assembleia Geral Extraordin6ria para apreciaqao do fato.

Art. 37. O Presidente do Conselho Fiscal serd eleito pelos membros do colegiado em

reuni6o a realizar-se, no maximo, duas semanas ap6s a data da posse'

$1o O Conselho Fiscal ser6 convocado pelo seu Presidente, pela maioria dos seus

membros, pela Diretoria Executiva ou pela Assembleia Geral, cabendo a Diretoria

Executiva proporcignar-lhe oS reqursos materiais e humanos nee€Ssariqs ao bom

desempenho de suas atribuig6es.

$2" O Conselho Fiscal reunir-se-a, ordinariamente, uma vez por ano, ate o dia 15 de

outubro, para a elaboragSo do parecer do Conselho Fiscal sobre o balango geral anual,

referido no inciso ldo art. 36, e extraordinariamente quando convocado na forma do $ 10

deste artigo.

$3o N6o poderao candidatar-se para cargos do Conselho Fiscal associados que tenham

relagdo de parentesco ate o terceiro grau civil, em linha direta, consanguinea ou colateral,

com candidatos da mesma chapa a cargos da Diretoria Executiva ou com Representantes

Regionais.

Art. 38. O parecer anual do Conselho Fiscal, referido no inciso I do art. 36, ser6 conclusivo

sobre a boa e regular gestao dos valores, dos bens e dos demais elementos patrimoniais

da Associagao, incluindo a exatidao, a legatidade e a legitimidade das prestagoes de contas

e do balango geral anual relativamente ds receitas e despesa; neles contidas''\ 
,
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ParAgrato lnico. O Conselho Fiscal entregar6 o seu parecer A Diretoria Executiva no prazo

de at6 sessenta dias ap6s o recebimento das contas da Associagio, para oportuna

apreciagSo pela primeira Assembleia Geral Ordin6ria subsequente.

CAP|TULO IV

DACAPACIDADE ELEITORAL E DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 39. Para votar, o associado deve ser da categoria efetivo e dever6 comprovar ter os

seguintes requisitos:

| - estar em dia com as contribuig6es associativas;

ll - ostentar a condig6o de associado efetivo h6 pelo menos doze meses ininterruptos

antes da data da elei€o; e

lll - deter a condigSo de Representante Regional quando se tratar de eleig6o para a

Diretoria Executiva ou para o Conselho Fiscal e seus suplentes.

Art. 40. Para ser votado, o associado efetivo dever6 comprovar previamente, na data de

inscrig5o da correspondente chapa ou no ato de apresentagSo de seu nome na respectiva

assembleia eleitoral local, os seguintes requisitos:

| - estar em dia com as contribuigoes associativas;

ll - ser associado efetivo h6 pelo menos 24 (vinte e quatro) meses ininterruptos;

lll - nao haver sofrido penalidades administrativas no dmbito da AssociagSo no 0ltimo ano;

lV - se dirigente atual ou anterior da ANAJUSTRA FEDERAL, haver prestado contas

regularmente ao Conselho Fiscal e i Assembleia Geral no periodo em que tenha sido

gestor e nio haver as mesmas sido total ou parcialmente rejeitadas pela Assembleia Geral;

V - ndo haver sido condenado, com decis6o transitada em julgado, pela pratica de crime

(61)3322‐6864
SCRS 506-lotes 06/07-Bloco B― Lola 01

Entrada 43,Bras‖ ia―DF― CEP:70350-5■ 5

メ

¨

イ

／
Ｖ

Ｉ

／

／

www.anajustra,org.br

doloso que importe na indignidaoe para o exercicio de fungSo



"£僻 杷 な′′F

75356o  l
As9.ricao N.<,onal dos

servidores da JuttlCa do T.atElho

Vl - ndo haver tido suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fung6es poblicas

rejeitadas por irregularidade declarada como configuradora de ato de improbidade

administrativa, por decisSo irrecorrivel do 6196o competente ou proferida por 6196o judicial

colegiado, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judici6rio; e

Vll - nio haver sido condenado por decisSo sancionat6ria do 6196o profissional

competente, em decorr6ncia de infragio 6tico-profissional, por decisio administrativa

irrecorrivel, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judici6rio.

$1o Para fins do inciso lV consideram-se dirigentes da ANAJUSTRA FEDERAL os

membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, inclusive seus suplentes, e das

Representag6es Regionais.

$2o As inelegibilidades de que tratam os incisos lV parte final, V Vl e Vll perdurarSo pelo

prazo de oito anos, sendo que no caso do inciso V o prazo disposto neste paragrafo tera

como termo inicial o final do cumprimento da respectiva pena.

$3o A comprovagao dos requisilos estabelecidos neste artigo poder6 se dar inicialmente

atrav6s de simples declaragSo, ficando o declarante respons6vel pela fidedignidade e

completude das informag6es prestadas, as quais sereo posteriormente averiguadas.

DO PROCESSO ELEITORAL

DAS REGMS GERAIS PARAA ELEIQAO

DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL

Art. 4'1. A eleigao para a Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal, inclusive seus

suplentes, dar-se-6 para um mandato de oito anos, permitidas reeleig6es, e realizar-se-6

at6 trinta dias antes do encerramento dos mandatos em curso.

Aft.42. At6 no mdrximo sessenta dias antes da data do pleito eleitoral a Assembleia Geral

Extraordin6ria eleger6 a Comissao Eleitoral respons6vel pelo processo eleitoral para a

eleig6o da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, composta por trCs membros titulares e

outros dois suplentes, todos associados efetivos, cabendo aos

entre si, o respectivo Presidente.
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$1o Somente poderao ser eleitos para a Comissio Eleitoral associados efetivos que,

previamente consultados, expressamente declarem que nao integrarao chapas e nem sio
parentes ou dependentes de qualquer potencial candidato, observados quanto ao
parentesco os crit6rios dos arts. 90 e 10.

$2o Se houver, supervenientemente, alguma situagio de impedimento aos membros

titulares dentre aquelas referidas no $1o ou por alguma outra situagao associativa ou

pessoal, assumir5 em seu lugar um dos membros suplentes, conforme a ordem de

prefer6ncia definida pela Assembleia Geral Extraordin5ria que os houver eleito.

$3o O mandato da ComissSo Eleitoral extinguir-se-d com a posse da Diretoria Executiva

eleita.

Art. 43. Compete d ComissSo Eleitoral:

| - divulgar o edital de convocagSo da eleigio e estabelecer o cronograma dos prazos

eleitorais, zelando pelo cumprimento das regras eleitorais estabelecidas neste Estatuto;

ll - conduzir a eleigSo e editar os atos complementares necess6rios a sua realiza€o;

lll - receber o registro preliminar das chapas, analisar a sua adequagSo e a dos respectivos

candidatos ds regras estatuterias e homologar, ou nao, o seu registro definitivo, at6, no

m6ximo, vinte e cinco dias antes da data marcada para o pleito eleitoral;

lV - convocar nova eleigSo, caso nao haja o tempestivo registro preliminar de nenhuma

chapa ou nenhum dos registros preliminares seja homologado;

V - proclamar e divulgar oficialmente o resultado oficial da eleigSo; e

Vl - iulgar, em primeira instAncia, no prazo m6ximo de cinco dias, por ato fundamentado

lavrado em ata especifica, as impugnagdes contra as suas pr6prias decis6es:

a) que estabelegam o cronograma dos prazos eleitorais ou editem atos

b) que homologuem, ou nao, os registros definitivos de chapas;
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I - dever6 ser oficialmente divulgado com antecedencia minima de quarenta e cinco dias

da data da eleigSo, no Di6rio Oficial da UniSo e/ou em jornal de grande circulagio da sede

da Associa€o; e

ll - tarA crnstar, no minimo:

a) a data da eleigSo;

b) o local da eleigSo, que ser6 na sede da ANAJUSTRA FEDERAL;

c) a abertura imediata do prazo de registro preliminar das chapas, que encerrar-se-6 dez

dias ap6s a publicagSo do edital;

d) as regras sobre eventual substituigSo de integrantes das chapas, anterior ou

posteriormente A homologagSo do respectivo registro definitivo; e

e) o hor6rio e o local de atendimento da Comissio Eleitoral, inclusive para os fins do inciso

Y do caput, da alinea'c" deste inciso e do $5o, todos deste mesmo artigo'

$3o No curso do procedimento previsto no inciso lll a ComissSo Eleitoral, observado o

prazo m6ximo ali estabelecido:

| - dever6 divulgar, i medida de sua ocorrQncia, aos representantes das demais chapas

preliminarmente inscritas e na sede da ANAJUSTM FEDEML, os registros preliminares

de chapas e os nomes dos seus respectivos integrantes, inclusive para fins de eventual

impugnagao;

ll - poder6:

a) solicitar a qualquer chapa a complementageo da documentagao comprobat6ria dos

requisitos para o seu registro preliminar ou de qualquer um de seus candidatos, fixando

prazo maximO de ab cinco dias para seu atendimento sob pena de naplhOmologacao do

registro definitivo da chapa; e/ou
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b)pに―indicar a qualquer chapa que algum de seus candidatos nao atende aos requisitos

necessarios para o seu registro preliminar, franqueando d chapa a oportunidade de sua

substituigeo no prazo m6ximo de cinco dias sob pena de nao homologageo do registro

definitivo da chapa; e

lll - dever6, ao final daquele procedimento, lavrar e divulgar oficialmente, aos

representantes das chapas p;'eliminarmente inscritas e na sede da ANAJUSTRA

FEDEML, ata especifica consignando, em ordem cronol6gica de registro:

a) todas as chapas que se apresentaram ao registro preliminar e os nomes dos seus

respectivos integrantes;

b) todas as chapas que tiveram seu registro definitivo homologado e os nomes dos seus

respectivos candidatos.

$4o As chapas poderao indicar, fora do seu quadro de candidatos e dentre associados

efetivos, fiscais para acompanhar os trabalhos da ComissSo Eleitoral, inclusive a apuragao

eleitoral de que trata o inciso ll do art. 45.

$5o Das decis6es finais da Comiss6o Eleitoral, a que se refere o inciso Vl deste artigo,

caber6 recurso d Assembleia Geral, no prazo de cinco dias a contar da sua divulgagSo

oficial, cumprindo d ComissSo Eleitoral, neste caso, solicitar ao Presidente da AssociagSo a

imediata convocagao de Assembleia Geral Extraordin6ria para a sua apreciagao definitiva.

Aft.44. Os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serSo providos por voto

direto e secreto dos Representantes Regionais por meio da escolha entre chapas

completas com registro definitivo junto dr Comissdo Eleitoral, na forma do inciso lll do art.

43.

$1o Para fins do disposto no inciso lll e sem prejuizo da faculdade previsto no $3o, ambos

do art. 43, as chapas apresentiarao i ComissSo Eleitoral, no ato de registro preliminar da

candidatura, declaragdo subscrita por todos os seus integrantes onde constari:

! ― a rela9ao dOs seus nomes completos e da qua‖ ■ca95o civ‖  de、 cada

integrantes;
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ll - que seus integrantes conhecem o inteiro teor deste Estatuto, do edital a que se referem

o inciso I e o $2o do art. 43 e dos atos complementares editados da Comissio Eleitoral; e

lll - que seus integrantes atendem a todos os requisitos eletivos previstos no art. 40.

$2o A ausdncia de declaragSo cu de posterior comprovagao de qualquer dos requisitos

enumerados no paragrafo 10, por qualquer integrante da chapa, na forma do $3'do art. 40

e/ou na oportunidade prevista no $3o do art. 43, levar6r A n5o homologageo do registro

definitivo da chapa pela Comissio Eleitoral.

Art. 45. O procedimento eleitoral observar6, nos termos do edital a que se referem o inciso I

e o $2o do art. 43, as seguintes etiapas, sem prejuizo dos atos complementares necess6rios

A sua realizagSo que venham a ser editados pela Comissdo Eleitoral:

| - cada Representante Regional assinar6 a lista de presenga e votar6 em c6dula rubricada

pela ComissSo Eleitoral;

ll - concluida a votagao a ComissSo Eleitoral recolher5 a urna e, convocando se

necess6rio at6 tr6s associados efetivos presentes ao pleito eleitoral e nio vinculados a

nenhuma das chapas para auxili6Ja, apurara e proclamar6 o resultado da eleigao, lavrando

ata especifica que serd oficialmente divulgada;

lll - serdr proclamada como eleitia, pela ComissSo Eleitoral na forma do inciso ll, a chapa

que obtiver a maioria simples dos votos, n6o computados os votos nulos ou em branco; e

lV - caso nenhuma das chapas alcance a maioria simples dos votos, nos termos do inciso

lll, far-se-5o, imediatamente e observando-se o disposto neste artigo, novas e sucessivas

votag6es entre aS mesmas chapas, na forma e com o intervalo fixados pela ComissSo

Eleitoral, at6 que uma delas alcance o qu6rum eletivo necess6rio.

Art. 46. A posse dos eleitos como membros da Diretoria Executiva e/ou do Conselho Fiscal,

neste inclusive quanto aos seus Suplentes, dar-se-5 pela Comissdo Eleitoral, na Sede da

ANA」 USTRA FEDERAL,ato continuo a prOclama9う o e divulga9ao

eleicao,na forma dos incisos!l,‖ le!V do art 45
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DAS REGRAS GERAIS PARAAS ELEIQOES

DAS REPRESENTAQOES REGIONAIS

Atl. 47. As eleigoes para as Representag6es Regionais dar-se-ao para um mandato de
quatro anos, permitidas reeleigdes, e realizar-se-do ate hinta dias antes do encerramento
dos mandatos em curso ou, a juizo da Diretoria Executiva na hip6tese a que se refere o $2o
do art. 35, ate trinta ap6s a vacincia definitiva ou cautelar dos respectivos cargos.

Par6grafo Inico. A Diretoria Executiva poderd, excepcionalmente, decidir pela nao
realizaq6o imediata de eleigSo para Representagio Regional nominalmente identificada,
promovendo-a posteriormente.

Art. 48. Os cargos dos Representantes Regionais e dos Mce Representantes Regionais

serao eleitos por voto universal direto e aberto dos associados efetivos da respectiva

Representag6o Regional, por meio da escolha entre candidaturas apresentadas junto d
Delegagdo da ANAJUSTRA FEDERAL diretamente na respectiva assembleia eleitoral local,

a qual realizar-se-6 em data, hor6rio e local a serem estabelecidos em edital pr6prio a ser

elaborado pela Diretoria Executiva e mandado publicar pelo Secret6rio Geral.

$1oAs candidaturas ser6o compc)stas por um candidato a Representante Regional e, se for
o caso na forma do art. 33, um candidato a Mce Representante Regional.

$2o Cada candidatura de que trata o $1o apresentar6, em conjunto se for este o caso,

diretamente na respectiva assembleia eleitoral local e anteriormente ao inlcio do

procedimento de deliberag6o, declaragSo de conteldo equivalente Aquela do $"lo do art. ,14.

$3o A aus6ncia da declaragSo prevista no pardgrafo $2o ou a posterior ausencia de

comprovaQao, na oportunidade de eventual impugnagSo na forma da alinea "d" do inciso lll
do $4o deste artigo ou ate a data da posse (art. 49), por qualquer dos componentes da

candidatura, dos requisitos nela declarados, levar6, respectivamente, ao impedimento da

candidatura ou d nulidade do respectivo procedimento de deliberagSo, flue neste caso

dever6 ser novamente realizado mediante a publicag5o de novo edital.

§40 0 edital a que se refere o caρυr deste artigo:
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| - dever6 ser oficialmente divulgado com anteced€ncia minima de

prevista para a realizagao da respectiva assembleia eleitoral local, no Di6rio Oficial da

Uni6o e/ou em jornal de grande circulagSo da sede da Associagio; e

ll - far6 constar, no mlnimo, a data, o hordrio e o local de realizagSo da respectiva

assembleia eleitoral local, bem como se, alem da eleigSo dos cargos antes referidos,

poder5 haver, na mesma oportunidade, discussSo e/ou deliberagSo de outros assuntos de

interesse da mesma Representagao Regional; e

lll - disciplinar6 o procedimento da assembleia eleitoral local observando, no minimo, o

seguinte, sem prejuizo de atos complementares necessarios d sua realizagSo que venham

a ser editados pela ANAJUSTRA FEDERAL ou por sua DelegagSo especlfica na respectiva

assembleia:

a) haver6 uma Delegagio especifica indicada pela ANAJUSTRA FEDERAL, integrada por

ao menos um membro da sua Diretoria Executiva e eventualmente por outros associados

efetivos que nao se vinculem d respectiva Representagao Regional, que presidir6 a

assembleia eleitoral local, com poder de policia administrativa sobre todos os atos a ela

correspondentes;

b) apenas ter6o acesso ao local da assembleia eleitoral local os associados efetivos que se

vinculem a respectiva Representageo Regional, mediante pr6via identificagSo e assinatura

na correspondente lista de presenga, e, a juizo da DelegagSo referida na alinea "a" deste

inciso, outras pessoas necess6rias aos servigos relacionados A realiza96o da assembleia;

c) as candidaturas d Representagao Regional serao, sucessivamente, nominalmente

apresentadas d assembleia eleitoral local, sujeitas a eventual impugnagSo fundamentada

por qualquer dos presentes e suDmetidas A deliberagSo da assembleia;

d) havendo eventual impugnagio a qualquer das candidaturas a mesma ser6 resolvida, de

pronto, pela DelegagSo referida na alinea "a" deste inciso, que, eventualmente e a seu

crit6rio, poder6 suspender os trabalhos da assembleia eleitoral local por at6 sessenta

minutos para informag6es e deliberag6es necess6rias i sua decis6o;

e) as candidaturas neo impugnadas, ou cujas impugnag6es tenham sido recusadas pela

Delegag6o referida na alinea "a" deste inciso, serSo submetidas d deliberagdo da

assembleia inicialmente por aclamag6o ou, subsequentemente e sendo necess6rio a juizo

da mesma DelegagSo, por votagao pessoal e aberta dentre os

presentes, vedado o voto por procura€o;
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candidatura unanime ou majoritariamente aclamada ou, se for o caso de votageo pessoal e

aberta, aquela que obtiver a maioria simples dos votos, n5o computados os votos nulos ou

em branco;

g) ap6s, se assim houver sido previsto pelo respectivo edital convocat6rio na forma Co

inciso ll deste paregrafo, poder6 haver discussdo e/ou delibera€o de outros assuntos de

interesse da mesma Representagao Regional, sendo facultado i Delegag6o referida na

alinea "a" deste inciso, a seu crit6rio e independentemente de previa disposigio editalicia,

franquear a oportunidade de eventual discussSo daquela mesma natureza;

h) a DelegaQSo referida na alinea "a" deste inciso lavrar6 ata especifica consignando todos

os elementos deste inciso lll, a qual ser6 oficialmente divulgada na sede da ANAJUSTM

FEDERAL e no local usual de divulgagSo de informag6es da respectiva Representa€o

Regional; e

i) das decis6es a que se referem as alineas "d" e "f'deste inciso, proferidas pela DelegagSo

referida na alinea "a" deste mesmo inciso, caber6 recurso i Diretoria Executiva, no prazo

de cinco dias a contrar da sua divulgagio oficial.

$5o A juizo da Diretoria Executiva na hip6tese a que se refere o $2o do art. 35, o mesmo

procedimento previsto neste artigo tambem poder6 ser empregado para a eleigao de

cargos definitiva ou cautelarmente vacantes de Representante Regional e/ou, se for o caso,

de Vice Representante Regional, seja para complementagao do mandato em curso seja

ainda para o inicio imediato de novo mandato integral.

Art. 49. A posse dos eleitos para os cargos de RepresentagSo Regional, eleitos na forma do

art. 48, dar-se-6 pela Diretoria Executiva, na sede da ANAJUSTRA FEDEML ou na

respectiva RepresentagSo Regional, a crit6rio da Diretoria Executiva, nos prazos seguintes:

| - de seis dias ap6s a proclamagSo e divulgagSo oficial do resultado da eleig5o, na forma

das alineas "f'e "h" do inciso lll do $4o do art. 48, se n6o houver recurso pendente de

apreciagSo pela Diretoria Executiva ou pela Assembleia Geral Extraordin6ria (art. 48, S4o'

inciso lll, alinea "i", e art. 19, inciso V); ou

ll - assim que julgados, com definitividade na inst6ncia administrativa interna i AssociagSo,

os recursos acaso apresentados A Diretoria Executiva ou d

Extraordin6ria.

Geral
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CAP|TULO V

DO OR9AMENTO, DAS FINAN9AS E DO pATRlMoNlo

Art. 50. O orgamento da Ass,.rciag5o, elaborado pela Diretoria Executiva a partir da

proposta de diretrizes orgamentirias da AssociagSo para o respectivo exercicio financeiro

aprovada pela Assembleia Geral, abranger6 o periodo de um ano, com data final em 31 de

dezembro.

Par6grafo [nico. Ao fim de caoa exercicio financeiro a Diretoria Executiva far6 elaborar,

observado o disposto no inciso Vl do art. 25 e no inciso I do art. 30 e A vista das

demonstrag6es financeiras da AssociagSo, o balango geral anual e a respectiva prestagao

de contas do exercicio financeirr precedente, com o registro da situag6o do patrimonio da

ANAJUSTM FEDEML e as principais movimentag6es patrimoniais, financeiras e

cont6beis ocorridas no exercicio.

fut. 51. A previsSo de receita da ANAJUSTRA FEDERAL, que dever6 integrar o orgamento

a que se refere o caput do art. 50 e aplicar-se integralmente em suas finalidades e objetivos

associativos, constitui-se de:

l- contribuiq6es associativas obrigat6rias, de natureza ordin6ria ou extraordin6ria, e, se for

o ctrso, de outras obrigag6es pecuni6rias, obrigat6rias ou facultativas, devidas pelos

associados d AssociagSo, decididas quanto aos seus valores pela Assembleia Geral ap6s

proposig6o da Diretoria Executiva;

ll - rendas provenientes de aplicag6es financeiras e outros investimentos;

lll - frutos de bens m6veis e im6veis;

lV - taxas de remunerag6o, ou ,'--ceitas de natureza equivalente, decorrentes da execug6o

de conv6nios e/ou contratos celebrados pela Associaqeo;

V - receitas administrativas;

Vl - doaQ6es, subvengoes, legados; e
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Vll - outras receitas de qualquer natureza nao previstas nos incisos anteriores e nao

vedadas por lei.

Par6grafo 0nico. Em ateng6o ao disposto no inciso lV nos casos onde a atuag6o da

AssociagSo como substituta ou como representante judicial ou extrajudicial dos seus

associados, na forma do inciso Vl do art. 50, exigir a contratagao de advogado, a entidade

poder6 remunerar-se em percentual m6dico e a ser pago pelo profissional contratado, para

aplicaq6o exclusiva nos fins estatuterios.

4ft. 52. Ser5o custeadas pela ANAJUSTRA FEDERAL as despesas com seus encargos e

com suas funQ6es institucionais. vinculadas ao exercicio das suas finalidades e dos seus

objetivos associativos, tais como aquelas:

| - com remunerag6es, ajudas de custos e/ou verbas de representagSo, pagas, na forma

deste Estatuto, a seus dirigentes (arts. 19, incisos Vlll e lX, e 40, $1o) ou empregados;

ll - com o ressarcimento de despesas com deslocamentos a6reos ou terrestres,

hospedagens, refeig6es e/ou telefonia, incorridas por seus dirigentes (art. 40, $1o) ou

empregados no exercicio efetivo das fung6es institucionais da Associag6o, quando nio
cobertas pelas ajudas de custos e/ou verbas de representageo referidas no inciso l;

lll - de custeio das atividades das subsedes, onde houver, e/ou das Representag6es

Regionais;

lV - de custeio dos contratos firmados pela AssociagSo como contratante; e

V - com premiag6es, com doag6es e com a realizagSo de eventos institucionais na sede da

Associagdo, em suas subsedes e/ou em outros locais das Representag6es Regionais.

Pardgrafo (nico. O Diretor Financeiro, no exercicio das compet€ncias do art. 30, fixar6,

inclusive para os dirigentes da AssociagSo (art.40, $1o), as formas e os prazos para a

apresentagao de prestagoes de contas relativas, quando for o caso, ds ajudas de custo, ds
verbas de representa9ao eノ ou as despesa

incorridas a titu!o de adiantamentos concedid(
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Art. 53. AANAJUSTRA FEDERAL mantere contas banc6rias e aplictrgOes financeiras, sob a
guarda e responsabilidade do Diretor Financeiro (art. 30, inciso ll), com o objetivo de
preservar o valor monet6rio da moeda e gerar frutos.

Par6grafo 0nico. A movimentag6o das contas banc6rias, das aplicag6es financeiras e de

outros valores em nome da ANAJUSTM FEDERAL far-se-6 na forma do art. 26.

Art. 54. Constituem patrim6nio da ANAJUSTRA FEDERAL:

| - os seus bens m6veis e im6veis;

ll - os saldos de suas contas banc6rias e de suas aplicag6es financeiras; e

lll - outros bens e direitos de qualquer natureza, inclusive os intangiveis.

S 1o A administragao do patrim6nio do ANAJUSTRA FEDERAL este afeta d Diretoria

Executiva, observadas as disposigOes sobre a mat6ria na forma deste Estatuto e das

normas complementares estabelecidas por deliberagao da Diretoria Executiva ou por

decisSo do Diretor Financeiro, este no exercicio das competOncias do art. 30.

$2o Compete A Diretoria Executiva deliberar sobre a aquisigSo, a oneragSo e/ou a

alienagio de bens im6veis e m6veis, observado o disposto no inciso XXI do art. 27 e no aft.

30.

CAPITULO Vi

DAS DiSPOSicOES GERAiS

Art.55 0s prazos previstos neste Estatuto serao computados em dias corridos,exc!uindo o

dia do come9o e incluindo o dia do vencirnento,este prorrogado para o primeiro dia lt‖

subsequente se o vencirnento recair em lnal de semana ou feriado

Parigrafo 0nico. O disposto neste artigo poder6 ser excepcionalizado para fins da

execugeo do processo eleitoral, desde que garantida a efgfiva prdtica dos atos

conespondentes em final de senrana ou feriado: I \ *l ^(olr332z{s64 f}-"( 'l W
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