
ESTATUTO SOCIAL DO SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA 
REGIÃO DA GRANDE DOURADOS 

 
CAPÍTULO I 

DO SINDICATO E SEUS FINS 
 
ARTIGO 1º - O SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA REGIÃO DA GRANDE 
DOURADOS, doravante denominado pela sigla SINJORGRAN, fudado em 09 (nove) de Dezembro (12) de hum 
mil novecentos e oitenta e nove (1989), com sede e foro nesta cidade e comarca de Dourados, Estado de Mato 
Grosso do Sul, sito a Rua Benjamin Constant, nº 1735, Jardim Universitário, CNPJ: 33.175.704/0001-54, é uma 
associação civil, de direito privado, sem fins econômicos, constituído para fins de estudo, defesa, orientação, 
assitência, união, coordenação, proteção e representação legal da categoria de jornalistas, na base territorial 
integrada pelos seguintes municípios: Dourados, Itaporã, Fátima do Sul, Rio Brilhante, Maracaju, Caarapó, Ponta 
Porã, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Naviraí, Eldorado, Itaquiraí, Mundo Novo, Deodápolis, Iguatemi, 
Nova Andradina, Ivinhema, Gloria de Dourados, Angélica, Tacuru, Paranhos, Sete Quedas, Coronel Sapucaia e 
Bataiporã. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A profissão de jornalistas compreende, privativamente o exercício habitual e remunerado 
das atividades especificadas na legislação que regulamenta o exercício profissional. 
 
ARTIGO 2º - Este estatuto é a Lei Orgânica do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Região da Grande 
Dourados, sendo obrigatório a seus associados zelarem pela sua aplicação, acatar e cumprir as decisões nele 
baseadas. 
PARÁGRAFO ÚNICO – O sindicato aplica suas rendas, seus recursos e eventuais resultados operacionais, 
integralmente no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos sociais. 
 
ARTIGO 3º - São prerrogativas do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Região da Grande Dourados:  
I - Representar perante às autoridades administrativas, e judiciárias os interesses gerais da sua categoria 
profissional e os interesses individuais de seus associados; 
II - Celebrar contratos e convenções coletivas de trabalho;  
III - Eleger ou designar os representantes da respectiva categoria;  
IV - Representar junto à região, como órgão técnico e consultivo, o estudo e a solução dos problemas que se 
relacionam com sua categoria profissional; 
V - Estabelecer contribuições e arrecadá-las de todos aqueles que participarem da categoria representada, nos 
termos da legislação vigente;  
VI - Representar a categoria profissional nos congressos conferências e encontros de âmbito municipal, estadual, 
nacional e internacional, na conformidade da legislação vigente; 
VII - Colaborar com o Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos problemas que se 
relacionam com a sua categoria. 
 
 
ARTIGO 4º - São deveres do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Região da Grande Dourados:  
 
I - Defender o livre exercício da profissão de jornalistas assegurando ampla indepêndencia e liberdade de 
pensamento e ação; 
II - Defender a liberdade de imprensa como princípio inerente ao sistema democrático; 
III - Defender o princípio de liberdade, unidade e autonomia sindicais;  
IV - Manter serviços de assistência judiciária, médica e odontológica para os associados, podendo ser extensivos à 
família;  
V - Mater o auxílio-natalidade, auxílio desemprego e auxílio-funeral, e criar outros que as circunstâncias 
indicarem; 
VI - Promover cursos, realizar palestras, conferências, exposições e certames jornalísticos ou de interesse da 
categoria representada, que visem a conscientização profissional do jornalista;  
VII - Cultuar a memória de jornalistas e daqueles que, de alguma forma, lutaram ou simbolizaram os ideais de 
independência do país, do desenvolvimento da imprensa e da profissão;  
VIII - Zelar pela igualdade de direitos e deveres entre os associados, sem discriminação racial, religiosa, ideológica 
ou política, objetivando sempre a unidade e o fortalecimento da categoria representada e incentivar o seu espírito 
de cordialidade e camaradagem;  
IX - Apoiar associações de classes existentes que contribuam para a unidade e o fortalecimento da categoria 



profissional; 
X - Colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social; 
XI - Manter serviços de assistência judiciária trabalhista; 
XII - Promover a conciliação nos dissídios coletivos de trabalho. 
 
ARTIGO 5º - São atribuições do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Região da Grande Dourados: 
I - Fundar e manter agência de colocação, cooperativas de trabalho, de consumo e crédito; 
II - Zelar pelo direito profissional à segurança, à igualdade, à livre associação, à preservação da verdade, à defesa 
da coletividade, ao dever profissional de bem informar, de aperfeiçoar a imprensa e de servir ao Brasil. 
 
ARTIGO 6º - São condições para o funcionamento do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Região da Grande 
Dourados:  
I - Além da observância da Constituição Federal e da Legislação Vigente, a abstenção a qualquer propaganda 
político-partidária;  
II - A inexistência do exercício de cargos eletivos cumulativamente com os empregos remunerados pelo sindicato 
ou por entidade de grau superior;  
III - Gratuidade do exercício dos cargos eletivos, ressalvada a hipótese de afastamento do trabalho na forma que 
dispõe a lei;  
IV - A proibição de ceder, gratuitamente ou remuneradamente a sede sindical à entidades político-partidárias;  
V - A não filiação à organizações internacionais na forma da lei. 
 

CAPÍTULO II 
DA FILIAÇÃO, CATEGORIAS, DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

 
SEÇÃO I 

DA FILIAÇÃO 
 
ARTIGO 7º - São exigências deste Estatuto para filiação ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Região da 
Grande Dourados-MS: 
 
I - Prova de registro profissional, no Ministério do Trabalho;  
II - Prova do exercício profissional habitual e remunerado, na base territorial. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O Exercício profissional poderá ser comprovado: 
 
a) - pelo registro da empresa na Carteira Profissional;  
b) - pela cópia da notificação do Imposto de Renda do último exercício, na qual se comprove que mais de 50% 
(Ciquenta por cento) dos rendimentos do interessado, provém de atividade jornalística, para aqueles que não 
possuem vínculo empregatício e tenham registro profissional datado do ano anterior, ou anos anteriores ao pedido 
de sindicalização;  
c) - pela apresentação de documentos que comprovem o exercício profissional nos últimos seis (06) meses, tais 
como fotos, ilustrações, fitas gravadas, etc., para aqueles que tenham registro profissional datado do ano de pedido 
de sindicalização;  
d) - é necessário que os interessados abrangidos pela letra "e" deste parágrafo único apresentem, no mínimo, 06 
(seis) provas que somente serão válidas, quando acompanhadas do competente recido de pagamento por serviços 
prestados à qualquer empresa;  
e) a Comissão de Sindicância, no caso de os documentas apresentados serem insuficientes para comprovação do 
exercício profissional, poderá solicitar novas provas.  
 
III — Se apresentado por dois associados do Sindicato em pleno exercício dos direitos sociais;  
IV - Atendimento às disposições burocráticas estabelecidas em regulamento pela Secretária da entidade. 
 
ARTIGO 8º - A filiação ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Região da Grande Dourados será 
obrigatoriamente renovada a cada 03 (três) anos pelos associados profissionais e provisionados. 
 
ARTIGO 9º - Tanto para efeito de ingresso na entidade, como para efeito de renovação da Filiação Sindical, a 
prova do exercício de que trata o item II do artigo 7º, pode ser produzida por fac-símile da Carteira Profissional ou 
carta da empresa que comprove o registro do interessado como assalariado em função jornalística.  



 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A não renovação, decorrido de um prazo de carência de 06 (seis) meses, data em 
que vence a vigência da última convocação, acarreta o afastamento automático do associado e o cancelamento de 
sua matrícula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – No prazo de carência estabelecido no parágrafo anterior, o associado deverá ser 
notificado à respeito da iminência de sua exclusão, através de carta registrada ou edital publicado na imprensa 
periódica do Estado e da Região. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O estabelecido no parágrafo primeiro do presente artigo não se aplica no caso de 
aposentadoria, desemprego momentâneo ou licença formalmente comunicada. 
 
PARAGRAFO QUARTO – A filiação e a comprovação do exercício profissional deverão ser apreciados pela 
Comissão de Sindicância e, em caso de dúvidas, submetida ao julgamento da Diretoria Executiva do Sindicato. 

 
SEÇÃO II 

DAS CATEGORIAS DOS ASSOCIADOS 
 
ARTIGO 10 – Haverá as seguintes categorias de associados:  
 
I – Fundadores: aqueles cujos nomes constem dos documentos de fundação do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais da Região da Grande Dourados;  
II – Efetivos: aqueles que compõe o atual quadro de associados e os que nele ingressaram, mediante pedido de 
admissão, instruído de acordo com a legislação em vigor e com as exigências deste estatuto;  
III – Aposentados: aqueles profissionais que se aposentaram na forma da lei.  
 
§ 1º- Os associados enquadrados na categoria de “Aposentados” contribuirão apenas com 60% (Sessenta por cento) 
das mensalidades em caráter facultativo. 
 
§ 2º – O não cumprimento das obrigações ou dos deveres especificados nestes Estatuto, no Regimento Interno ou 
em resoluções dos Órgãos de Administração da entidade, sujeita o associado as penalidades previstas neste 
Estatuto, aplicadas pela Diretoria ou Assembléia Geral, em função da gravidade da falta.  
 
ARTIGO 11 – Os associados fundadores e efetivos tem o dever de instituir-se no sindicato e comparecer às 
reuniões públicas e privadas, quando convocado, bem como as Assembléias Gerais e outras sessões pré fixadas 
pelo Estatuto. Tem ainda, o dever de prestar ao sindicato toda à ajuda material e moral que lhe for possível, 
desempenhando os encargos que lhe forem outorgados e mais, contribuir com uma mensalidade mínima fixada 
pela Diretoria e aprovada pela Assembléia Geral. 
 
ARTIGO 12 – Os estudantes de jornalismo poderão ser admitidos no Sindicato na condição de pré-sindicalizados. 
 
§ 1º- A entidade manterá um cadastro próprio para o registro de pré-sindicalizados. 
§ 2º - Para ser admitido na categoria de pré-sindicalizado, o interessado deverá apresentar a matrícula no curso de 
jornalismo em escola reconhecida e renovar a sua sindicalização de associado estudante a cada semestre. 
§ 3º - O associado admitido na categoria prevista neste artigo, não terá direito a voto e nem a ser votado, mas terá 
seu direito a voz garantido.  
§ 4º- A mensalidade do pré-sindicalizado será estabelecida pela Diretoria Executiva e submetida a referendo da 
Assembléia Orçamentária Anual, o valor não poderá ser superior a 50%, da mensalidade social dos demais 
associados. 
§ 5º - A condição de pré-sindicalizado, atendidas as disposições previstas neste Estatuto, perdurará no máximo 12 
(doze) meses após a expedição de certificado de conclusão do curso de jornalismo, quando será automaticamente 
cancelada. 
§ 6º - O pré-sindicalizado que possuir carteira provisória, mesmo frequentando à Faculdade, será alçado 
automaticamente à condição de associado efetivo do Sindicato. 
 § 7º - O associado estudante receberá regularmente as publicações do Sindicato e terá pleno acesso às assembléias 
e demais atividades da entidade. 
 
 



 
 

 
SEÇÃO III 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 
 
ARTIGO 13 – São DIREITOS dos associados enquadrados nas categorias de fundadores e efetivos:  
I – tomar parte, votar e serem votados nas Assembléias Gerais, desde quites com as obrigações estatutárias;  
II – gosar de todos os benefícios oferecidos pela entidade;  
III – requerer, com número mínimo de 1/5 (um quinto) dos associados, a convocação de Assembléia Geral (AG);  
IV – ter livre acesso, mediante solicitação prévia, aos livros de atas das Assembléias Gerais, Reuniões da Diretoria 
e dos departamentos da entidade, bem como aos livros contábeis da mesma;  
V – recorrer junto à autoridade competente, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do ato lesivo ou contrário a este 
Estatuto, emanado da Diretoria, da Assembléia Geral, ou de outros Departamentos da entidade; 
VI – apresentar à estudo da Diretoria, qualquer questão de interesse da classe, sugerindo medidas que sejam 
convenientes para o Sindicato.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O associado que deixar o exercício da profissão, ainda que transitoriamente, tornando-
se empregador, enquanto perdurar essa situação, perderá os direitos das alíneas I, III, IV e V; os casos não previstos 
serão analisados pela Diretoria Executiva. 
 
ARTIGO 14 – São DEVERES dos associados:  
 
I – Cumprir e acatar o presente Estatuto bem como os regulamentos das Assembléias Gerais e dos Departamentos 
da entidade;  
II – Comparecer às Assembléias Gerais, acatar e zelar pelo cumprimento de suas resoluções bem como das 
resoluções emanadas da Diretoria;  
III – Pagar pontualmente às mensalidades fixadas;  
IV – Zelar pelo patrimônio moral e material do Sindicato; 
V — Pugnar para que nos locais de trabalho existam união, solidariedade e harmonia entre os profissionais de 
imprensa ;  
VI – Não tomar deliberações que envolvam a categoria sem prévio pronunciamento do Sindicato; 
VII – Comunicar ao Sindicato mudança de emprego, alteração de endereço, e se solicitar demissão ou licença, 
fazê-lo por escrito. 

 
CAPÍTULO III 

DAS PENALIDADES 
 

ARTIGO 15 – Os associados estarão sujeitos à penalidades de suspensão e exclusão do quadro social, quando:  
I – desacatarem as decisões emanadas das Assembléias Gerias ou da diretoria;  
II – agirem contra os interesses da categoria ou do sindicato;  
III – tiverem comprovada má-conduta profissional;  
IV – tiverem sido condenados por crimes infamantes, com sentença transitada em julgado;  
V – tiverem cometido falta grave contra o patrimônio moral ou material do sindicato. 
 
ARTIGO 16 – Serão excluídos do quadro social os associados que:  
I – sem motivo justificado atrasarem em mais de 06 (seis) meses o pagamento de suas mensalidades e não saldarem 
seus débitos mesmo após comunicação oficial;  
II – não comprovar seu vínculo empregatício, para os efeitos previstos no artigo 9º deste Estatuto; 
III - agir com má conduta, espírito de discórdia ou ato de improbidade contra o patrimônio moral ou material do 
Sindicato, por cuja conduta se tornar nociva à Entidade; 
IV - agredir de qualquer forma, com atos, palavras, os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal ou 
empregados, colegas associados ou visitantes, em suas dependências; 
V - aqueles que tenham um comportamento incompatível com os princípios desta entidade. 

 
ARTIGO 17 – Todas as penalidades, sob pena de nulidade, devem ser precedidas de audiência com o associado, 
cabendo direito de recurso à Assembléia Geral.  
 



PARÁGRAFO PRIMEIRO – A audiência deve ser convocada por escrito, mediante sistema que comprove o 
recebimento da respectiva notificação e realizar-se-à no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 
recebimento do comunicado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O associado pode apresentar, sua defesa por escrito, dentro de 15 (quinze) dias. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A não observância, pelo associado dos prazos impostos nos parágrafos I e II do 
presente artigo, implica na aceitação da penalidade. 
 
ARTIGO 18 – As penalidades de suspensão e exclusão são aplicadas pela Diretoria do Sindicato. 
 
ARTIGO 19 – A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento 
que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos neste Estatuto.. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ELEIÇÕES E DA ADMINISTRAÇÃO 

 
SEÇÃO I 

DAS ELEIÇÕES 
 

ARTIGO 20 – Mediante votação secreta ou por aclamação, incumbe aos associados do Sindicato eleger os 
membros da Diretoria, Conselho Fiscal, bem como, a Comissão de Sindicância e os Delegados à FENAJ 
(Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais).  
 
§ 1º - É facultado ao Sindicato de acordo com suas necessidades, organizar mesas coletoras itinerantes, nas 
redações e nas seções, bem como instituir o voto por correspondência, obedecendo a legislação em vigor. 
§ 2º - Apenas brasileiros poderão exercer a presidência.  
 
ARTIGO 21 - Compete aos associados eleger os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal, Comissão de 
Sindicância bem como os delegados à FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais).  
 
ARTIGO 22 - As eleições para os membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Comissão de Sindicância e os 
delegados à FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais), serão realizadas no período máximo de 60 
(sessenta) e no mínimo de 30 (trinta) dias, antes do término dos mandatos vigentes. 
 
§ 1º - A relação dos associados em condições de votar será elaborada com antecedência de 05 (cinco) dias da data 
da eleição, e será nesse mesmo prazo, afixada na sede da entidade. 
 
§ 2º - Não se realizando as eleições, nos prazos previstos no Edital que as convocou, o Presidente da entidade 
deverá convocar imediatamente Assembléia Geral Extraordinária, que apreciará as suas razões e fixará nova data 
para a sua realização. 
 
§ 3º - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, ficará a critério do Presidente do Sindicato a continuidade da 
Diretoria, dos Delegados Representantes e do Conselho Fiscal no exercício dos mandatos ou nomear Junta 
Governativa, acolhida dentre membros integrantes da categoria para fim específicos de realizar as eleições.  
 
ARTIGO 23 - Só poderá ser eleito membro da diretoria, conselho fiscal, bem como delegado junto ao conselho de 
representação da entidade superior, o associado que estiver em pleno gozo de seus direitos estatutários e preencha 
as condições de elegibilidade deste Estatuto. 
 
ARTIGO 24 - São condições para o exercício do direito de voto em eleição para os cargos de direção do Sindicato, 
Conselho Fiscal, Comissão de Sindicância e Conselho de Delegados Junto à Federação e para as diversas 
representações, inclusive junto à outras entidades profissionais ou Juntas da Justiça do Trabalhos: 
I – desfrutar da condição de associado;  
II - ter mais de 06 (seis) meses de inscrição no quadro social do Sindicato;  
III - estar em gozo dos direito conferidos por este estatuto;  
IV - ter quitado a contribuição sindical até 10 (dez) dias antes das eleições. 
 



ARTIGO 25 - São inelegíveis:  
I - O associado aposentado, a menos que tenha retornado ao exercício profissional há mais de 02 (dois) anos da 
data da eleição, ou que, após a aposentadoria, continue em atividade;  
II - O associado efetivo que não tiver definitivamente aprovada as contas de sua responsabilidade direta, enquanto 
no exercício de cargos administrativos, ou comissionados no Sindicato, em suas seções e nas demais entidades da 
categoria; 
III - O associado efetivo com menos de 90 (noventa) dias de exercício profissional, dentro da base territorial da 
entidade;  
IV - O assocaido que houver lesado de qualquer entidade sindical ou da categoria;  
V - O associado que for empregado do Sindicato ou da entidade de grau superior;  
VI - O associado que tiver desempregado ou tiver sido convocado para o serviço militar; 
VII – Estrangeiros. 
 
ARTIGO 26 - Os mandatos da diretoria, do Conselho Fiscal, da Comissão de Sindicância e do Conselho de 
Delegados junto à Federação serão de 03 (três) anos, bem como dos demais membros da Diretoria. 
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a reeleição para o período imediato, de mais de 50% (cinquenta por cento) dos 
membros efetivos dos órgãos de administração do Sindicato. 
 
ARTIGO 27 - A eleição só será válida, em primeira convocação, se participarem da votação, maioria obsoluta 
(metade mais um) dos associados, quites com as obrigações estatutárias e com direito a voto. 
 
§ 1º - Não obtido esse quorum, será realizada nova eleição, em segunda convocação, 30 minutos após a primeira, a 
qual terá validade se nela tomarem parte, no mínimo, de 1/3 (um terço) dos associados, sendo eleita a chapa que 
obtiver maior número de votos. 
 
§ 2º - Na hipótese de não ter sido alcançado, em segunda convocação, o quorum exigido, será realizada nova 
eleição, em terceira e última convocação, 30 minutos após a segunda, com qualquer número de associados, sendo 
considerada eleita a chapa que obtiver maior número de votos. 
 
§ 3º - Funcionarão na segunda e terceira convocação, as mesas coletoras e apuradoras organizadas para a primeira. 
 
ARTIGO 28 - As eleições serão convocadas pelo Presidente da entidade, por Edital, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias antes das eleições, onde mencionará, obrigatoriedade: 

 I - Data, horário e local de votação; 
 II - Prazo para registro de chapas e horários de funcionamento da  Secretaria; 
 III - Prazo para impugnação de candidaturas; 
 IV - Datas, horários e locais da segunda e terceira convocação, em caso não seja 
atingido o quorum na primeira e na segunda, bem como, da nova eleição, em caso de 
empate entre as chapas mais votadas. 

 
§ 1º - No mesmo prazo mencionado neste artigo, deverá ser publicado o Aviso Resumido do Edital. 
 
§ 2º - O aviso a que se refere o parágrafo anterior, será publicado, pelo menos uma vez, no Diário Oficial do Estado 
ou em Jornal de circulação na localidade em que a entidade tem a sua sede, além de ampla divulgação entre os 
associados. 
 
§ 3º - O Aviso Resumido do Edital deverá conter: 

  I - Nome da entidade em destaque; 
  II - Prazo para registro de chapa e horários de funcionamento da Secretaria; 
  III - Datas, horários e locais de votação.      

 
ARTIGO 29 - O prazo para registro de chapa será de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação do Aviso 
Resumido do Edital. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Será necessário para o registro das chapas, requerimento em 02 (duas) vias, endereçado 
ao Presidente do Sindicato, assinado por qualquer dos candidatos que a integram, será instruído com os seguintes 
documentos: 

A)  Ficha de qualificação do candidato em 02 (duas) vias assinadas; 
B)  Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 



C)  Documento que comprove tempo de exercício da profissão ou atividade, vinculada a 
categoria profissional, na Base Territorial do Sindicato; 
D)   Comprovante de residência. 

 
ARTIGO 30 - O Sindicato fornecerá aos Candidatos, individualmente, comprovante de registro de candidatura, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas e comunicará, por escrito, á empresa, no mesmo prazo, o dia e hora do pedido de 
registro da candidatura do seu empregado. 
 
ARTIGO 31 - O registro de chapa far-se-á exclusivamente na Secretaria do Sindicato, no horário de 09:00 (nove) 
ás 16:00 (dezesseis) horas,devendo ali permanecer pessoa habilitada para receber a documentação e fornecer o 
correspondente recibo. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Se por qualquer circunstância, a Secretaria não estiver funcionando no período e horário 
estabelecido neste artigo, ou se negar a registrar as chapas sem justa causa, poderão os interessados comunicar o 
fato à autoridade competente, requerendo as providências cabíveis para a sua regularização. 
 
ARTIGO 32 - Será recusado o registro de chapa que não apresentar o número total de candidatos efetivos e 
respectivos suplentes, ou que não esteja acompanhada das fichas de qualificação de todos os candidatos, por eles 
preenchidas e assinadas e dos documentos a que se refere o Art. 29, parágrafo único e alíneas. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Verificando-se irregularidades na documentação apresentada, o Presidente notificará o 
interessado para que promova a correção no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de recusa de seu registro. 
 
ARTIGO 33 - Encerrado o prazo de registro de chapas, o Presidente da entidade Sindical providenciará a imediata 
lavratura da Ata correspondente, consignando, em ordem numérica de inscrição, todas as chapas e os nomes dos 
candidatos efetivos e suplentes. 
 
ARTIGO 34 - A impugnação de candidaturas só poderá ser feita por associados do Sindicato, em pleno gozo dos 
seus direitos sindicais, no prazo de 03 (três)  dias, contados da publicação das chapas registradas. 
PARÁGRAFO ÚNICO – A impugnação versará somente sobre causas de inelegibilidade prevista na legislação 
vigente e nos Estatutos da entidade, devendo ser proposta através de requerimento, dirigido ao Presidente da 
entidade e entregue, contra-recibo, na Secretaria do Sindicato. 

 
SEÇÃO II 

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 
 
ARTIGO 35 - As Assembléias Gerais são soberanas em suas resoluções não contrárias as leis vigentes e a este 
estatuto; suas deliberações serão tomadas nor maioria absoluta em relação ao total dos associados presentes, salvos 
os casos previstos em lei. 
PARÁGRAFO ÚNICO – A convocação da assembléia geral será feita por edital publicado com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias para as ordinárias e de 02 (dois) dias para as extraordinárias, no Diário Oficial do Estado 
ou no Diário Oficial do Município de Dourados, afixado na sede social e comunicados aos representantes 
regionais. 
 
ARTIGO 36 - A Assembléia Geral Ordinária será realizada até o mês de junho:  
I - Para leitura, pelo presidente, do relatório da Diretoria sobre as atividades do exercício anterior, 
acompanhamento do balanço anual com respectivo parecer do conselho fiscal;  
II - Para apresentação da proposta orçamentária do exercício seguinte devidamente aprovada pela Diretoria e pelo 
Conselho Fiscal até dezembro de cada ano; 
III – E nas épocas certas, para eleger os administradores. 
 
ARTIGO 37 - As Assembléias Gerais Extraordinárias serão realizadas:  
I - quando o presidente ou a maioria da Diretoria, e do Conselho Fiscal, e da Comissão de Sindicância julgar 
conveniente; 
II - a requerimento subscrito por no mínimo 1/5 (um quinto) dos associados com direito a voto, em pleno gozo de 
seus direitos estatutários. 
 
ARTIGO 38 - A Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, quando feita pela maioria da Diretoria, e do 
Conselho Fiscal ou pelos associados, não poderá a ela opor-se o presidente do Sindicato, que deverá providenciar 
sua convocação dentro de no máximo em 02 (dois) dias.  



 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Deverá comparecer à respectiva Assembléia, sob pena de nulidade da mesma, a 
maioria dos que a solicitaram.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na falta de convocação pelo presidente, expirados os prazos designados neste 
artigo, será ela feita por aqueles que a solicitaram, com audiência de autoridade competente. 
 
ARTIGO 39 - As Assembléias Gerais ordinárias e Extraordinárias só poderão tratar dos assuntos para que foram 
convocadas. 
 
ARTIGO 40 - As Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias tem seus trabalhos regidos pelas normas 
estabelecidas no Regimento Interno, aprovado em Assembléia Geral e a elas não podem desconhecer nem se 
sobrepor sob pena de nulidade. 
 
ARTIGO 41 – Compete privativamente a Assembléia Geral: 
 

I Eleger os administradores; 
II Aprovar as Contas; 
III Alterar o Estatuto; 
IV Extinção, fusão ou liquidação do Sindicato; 
V  Deliberar sobre alienação e aquisição de bens imóveis; 
VI Destituir os administradores. 

 
SEÇÃO III 

DA ADMINISTRAÇÃO 
 
ARTIGO 42 - A gestão administrativa do Sindicato, será exercida pelos seguinte órgãos:  
 
I – DIRETORIA composta por 07 (sete) membros que exercerão os seguintes cargos:  
a) presidente, b) vice-presidente, c) primeiro secretário, d) segundo secretário, e) tesoureiro, f) diretor de 
assistência social, g) diretor cultural e recreativo. 
 
II - CONSELHO FISCAL: composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes;  
 
III - COMISSÃO DE SINDICÂNCIA: composta de 03 (três) membros, sendo um presidente, um vice-
presidente e um secretário, eleitos na mesma data dos demais órgãos da administração do Sindicato;  
 
IV - DELEGAÇÃO à FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais): composta de 02 (dois) 
membros e dois suplentes;  
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de vacância de algum cargo da Diretoria, Conselho Fiscal, Comissão de 
Sindicância ou da Delegação à FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas Profissinais) será convocada, no prazo 
de quinze dias uma Assembléia Geral Extraordinária para preenchimento das vagas abertas. 

 
SEÇÃO IV 

DA DIRETORIA 
 
ARTIGO 43 – O Sindicato será administrado por uma Diretoria composta de 07 (sete) membros, a saber: 
presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro, diretor de assistência social, 
diretor cultural e recreativo, com mandato de 03 (três) anos, sendo permitida uma reeleição para o mesmo cargo, 
eleitos na forma prevista nestes Estatutos. 
 
ARTIGO 44 – Compete a Diretoria: 
I - Dirigir o sindicato de acordo com o presente Estatuto e regulamentos, administrar o patrimônio social e 
promover o bem geral do associado e da categoria representada;  
II - Reunir-se uma vez por semana e, extraordinariamente, quando o presidente ou a maioria dos seus membros 
assim decidirem;  
III - Elaborar regimento interno de serviços e dos departamentos, subordinando-os a este Estatuto;  



IV - Cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, o Estatuto, o Regimento Interno, bem como as resoluções da 
própria Diretoria e das Assembléias Gerais;  
V - Organizar a proposta orçamentária anual que terá o parecer do Conselho Fiscal e a Aprovação da Assembléia 
Geral Ordinária;  
VI - Aplicar as penalidades deste "Estatuto" e, em caso de recurso, levar o assunto para a decisão da Assembléia  
Geral;  
VII - Elaborar contratos, ajustes e obrigações do Sindicato, submetendo-os à Assembleia Geral, quando não 
constantes de previsão orçamentária;  
VIII - Admitir, licenciar, suspender e demitir funcionários, fixando seus salários; 
IX - Deliberar sobre alienação e aquisição de bens móveis. 

 

ARTIGO 45 - Ao Presidente compete:  

I - Representar o sindicato ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo delegar poderes;  

II - Convocar as reuniões da Diretoria e a Assembléia Geral presidindo aquelas, e instalando a última;  

III - Assinar as atas das sessões, o orçamento anual e demais papéis que exijam sua verificação, bem como rubricar 
os livros da Secretaria e da Tesouraria;  

IV - Assinar com o primeiro secretário as correspondências extraordinárias do Sindicato;  

V – Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, bem como assinar cheques e demais documentos bancários e 
financeiros, assinando sempre em conjunto com o tesoureiro;  

VI - Assinar o balanço do exercício financeiro assim como a proposta orçamentária para o exercício vindouro;  

VII - Ter sob sua responsabilidade direta o Departamento Jurídico do Sindicato; 
VIII - Prestar contas de sua gestão, ao término do mandato, levantando, para esse fim, por contabilista legalmente 
habilitado, o balanço econômico e o das receitas e despesas do exercício financeiro correspondente, os quais, além 
da assinatura do contador, conterá as do Presidente e do Tesoureiro; 
 
ARTIGO 46 - Ao Vice-Presidente compete:  
I - Auxiliar o presidente no desempenho de suas funções e atribuições;  
II - Substituir o presidente em seus impedimentos e ausências, bem como em caso de vacância. 
 
ARTIGO 47 - Ao Primeiro Secretário compete:  
I - Secretariar as reuniões da Diretoria;  
II - Redigir e assinar com o presidente toda a correspondência extraordinária do Sindicato;  
III - Dirigir, orientar e fiscalizar os trabalhos da Secretaria;  
IV - Por delegação da diretoria, contratar, dirigir, demitir, licenciar ou promover funcionários 
do Sindicato;  
V - redigir e assinar todas as correspondências de rotina. 

 

ARTIGO 48 - Ao Segundo Secretário compete:  

I - Substituir o primeiro secretário nos seus impedimentos e auxiliá-los para o bom desempenho de suas funções;  

II - Ter sob a sua responsalibilidade direta o departamento do Interior;  

III - Organizar relatórios das ocorrências do exercício, e aprensentá-los à Diretoria e à Assembléia Geral Ordinária, 
acompanhada da relação dos associados admitidos e demitidos do quadro associativo;  

IV - Zelar pela boa ordem e organização da sede social. 

 
ARTIGO 49 - Ao Tesoureiro compete:  
I - Substituir os secretários nos seus impedimentos;  
II - Ter sob a sua responsabilidade e guarda todos os valores do Sindicato, superintender os serviços de tesouraria e 
contabilidade;  
III - Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, bem como assinar cheques e demais documentos bancários e 
financeiros, assinando sempre em conjunto com o Presidente;  
IV - Ter sob seu controle e responsabilidade o fichário de assocaidos e o controle da contribuição sindical. 
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada ao tesoureiro conservar nos cofres do sindicato importância superior a 01 



(um) salário mínimo; todo valor monetário do Sindicato, deverá ser depositado em estabelecimento oficial de 
crédito e os pagamentos devem ser feitos, preferencialmente em cheque. 
 
ARTIGO 50 - Ao diretor de Assistência Social, compete:  
I - Substituir o tesoureiro em seus impedimentos;  
II - Dirigir o Departamento de Assistência Social;  
III - Superintender, fiscalizar e orientar os serviços médicos, odontológicos e hospitalares, tanto os prestados na 
sede como os decorrentes de acordos e convênios com médicos, hospitais ou entidades públicas ou privadas;  
IV - Superintender, fiscalizar e orientar todas as demais atividades da Assistência Social do Sindica to. 
 
ARTIGO 51 - Ao diretor Cultural e Recreativo compete:  
I - Dirigir o Departamento Cultural e Recreativo do Sindicato;  
II - Organizar e manter sob a sua direção a biblioteca do Sindicato;  

III - Organizar e promover palestras, conferências, cursos, seminários e atividades recreativas;  
IV - Assinar convênios, Ad referendum da Diretoria, com escolas, faculdades e entidades culturais ou científicas, 
visando facilitar a participação dos Jornalistas profissionais nas atividades de tais entidades;  
V - Ter sob sua responsabilidade direta, fiscalizar e orientar colônias de Férias, assim como firmar convênio com 
as colônias de outras entidades, "ad referendum" da Diretoria. 

 
SEÇÃO V 

DO CONSELHO FISCAL 
 

ARTIGO 52 – O Sindicato terá um Conselho Fiscal, composto de 03 (três) membros titulares, eleitos na forma 
destes Estatutos, com igual número de suplentes, eleitos na mesma ocasião da Diretoria e com mandato 
coincidente, limitando sua competência, á fiscalização da gestão financeira da entidade. 
PARAGRÁFO ÚNICO – O parecer do Conselho Fiscal sobre o balanço, previsão orçamentária e suas alterações, 
deverá constar da Ordem do Dia da Assembléia Geral para esse fim convocada. 
 

ARTIGO 53 – Compete ao Conselho Fiscal:  
I - Fiscalizar a gestão financeira;  
II - Dar parecer sobre o orçamento anual do sindicato;  
III - Dar parecer sobre as despesas extraordinárias, balancetes mensais e balanço anual;  
IV - Apresentar pareceres sobre o balanço do exercício findo e sobre orçamento para o próximo exercício à 
Assembleia Geral Ordinária.  

 
SEÇÃO VI 

DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA 
 
ARTIGO 54 – A Comissão de Sindicância será composta de 03 (três) membros, sendo um presidente, um vice-
presidente e um secretário, eleitos na mesma data dos demais órgãos da administração do Sindicato, com mandato 
coincidente. 
 
ARTIGO 55 – Compete a Comissão de Sindicância: 
I - Defender a liberdade de imprensa;  
II - Fiscalizar o exercício profissional;  
III - Investigar e dar parecer a Diretoria a respeito das transgressões ao Código de ética;  
IV - Investigar e dar parecer à Diretoria, nos casos previstos no capítulo III deste Estatuto;  
V - Realizar sindicância para apuração de fatos que possam causar prejuízos materiais e morais à categoria e à 
entidade;  
VI - Dar parecer sobre os pedidos de registros de jornalistas;  
VII - Dar parecer nas propostas para admissão de associados no Sindicato; 
VIII –Apreciar os documentos referidos no artigo 9º e, em caso de dúvida, submetê-lo à Diretoria executiva. 

 
 

SEÇÃO VII 
DA DELEGAÇÃO À FENAJ 

 
ARTIGO 56 – A Delegação à FENAJ (Federação Nacional aos Jornalistas Profissionais) será composta por 02 



(dois) membros e dois suplentes, eleitos na mesma ocasião da Diretoria, e com mandato coincidente. 
 
ARTIGO 57 – Compete a delegação à FENAJ (Federação Nacional aos Jornalistas Profissionais):  
I - Representar o Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Região da Grande Dourados junto à Federação Nacional 
dos Jornalistas Profissionais;  
II - Participar de reuniões ordinárias e extraordinárias da Federação dos Jornalistas Profissionais, deliberando sobre 
todos os assuntos especificados nos estatutos daquela entidade, incluindo eleições de diretoria e Conselho Fiscal, 
diretrizes e programas de trabalho e julgamento do balanço de programa financeiro anuais;  
III - Criar e manter à seu critério comissões de estudo e assessoria com atribuição única de apreciar e oferecer 
subsídios à defesa, reforma ou ampliação da legislação Federal referente ao exercício profissional de Jornalista. 

 
CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA, VACÂNCIAS E SUBSTITUIÇÕES 
 

ARTIGO 58 - A decisão da Diretoria, do Conselho Fiscal e da Comissão de Sindicância serão tomadas por 
metade mais um dos seus membros. 
 
ARTIGO 59 - Resumo dos debates, bem como a íntegra das decisões de Diretoria, do Conselho Fiscal, da 
Comissão de Sindicância e dos Delegados à Federação, deverão ser transladados em livros próprios, aos quais é 
garantido o livre acesso dos associados. 
 
ARTIGO 60 - Nenhum membro da Diretoria, do Conselho Fiscal e da Comissão de Sindicância, poderá ausentar-
se sem motivo justificado, por mais de 04 (quatro) reuniões ordinárias ou extraordinárias consecutivas ou 10 (dez) 
reuniões ordinárias e extraordinárias alternadas, sob a pena de perda de mandato. 
 
ARTIGO 61 - Será automaticamente afastado do cargo administrativo ou de representação sindical o membro 
que:  
I - houver sofrido algumas das penalidades previstas no art. 16 do presente estatuto; 
II - for transferido à pedido ou aceitar transferencia proposta pelo empregador para local diverso da base 
territorial do Sindicato.  
 
ARTIGO 62 - Em caso de renuncia ou afastamento de membro eleito para assessorar os Departamentos, a 
Diretoria deve convocar nova Assembléia, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, para indicar o substituto.  
 
ARTIGO 63 - Havendo renúncia ou destituição de qualquer membro da Diretoria, assumirá imediatamente o 
substituto legal previsto neste Estatuto, podendo ocorrer redistribuição de cargos, com excessão da presidência, 
que será ocupada pelo vice-presidente. 
 
ARTIGO 64 - À renúncia de qualquer membro da Diretoria, do Conselho Fiscal, da Comissão de Sindicância ou 
de Delegados juntos a Federação e de assessores dos Departamentos, será comunicada por escrito à Diretoria do 
Sindicato. 
 
§ 1º - Em se tratando de renúncia do presidente do Sindicato, esta será notificada igualmente, por escrito ao seu 
substituto legal que, dentro de 48 (Quarenta e Oito) horas, reunirá a Diretoria para ciência do ocorrido e 
providências cabíveis. 
 
§ 2º - Se ocorrer vacância ou renúncia coletiva da Diretoria, do Conselho Fiscal, da Comissão de Sindicância e do 
Conselho de Delegados à Federação, será convocada uma Assembléia Geral pelo presidente resignatário ou na 
forma dos artigos 37 e 39 deste estatuto, a fim de que se constitua uma junta governativa provisória, dando 
ciência à Delegacia Regional do Trabalho.  
 
§ 3º - A junta governativa provisória, nos termos do parágrafo anterior, procederá as diligências necessárias à 
realização de novas eleições para os cargos da Diretoria, do Conselho Fiscal, da Comissão de Sindicância e para a 
Delegação junto à Federação, em conformidade com o presente Estatuto e no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados da sua posse. 
 
ARTIGO 65 - Em caso de perda de mandato, previsto no Artigo 61, o associado não poderá ser eleito para 
qualquer mandato de administração sindical ou de sua representação profissional durante 05 (cinco) anos. 



 
CAPÍTULO VI 

DOS AUXÍLIOS 
 
ARTIGO 66 - Para concessão de qualquer dos auxílios prestados pelo Sindicato e seus associados e dependentes, é 
necessário que o associado tenha um mínimo de 03 (três) meses de sindicalização e esteja com o pagamento das 
mensalidades em dia.  
 
ARTIGO 67 - A excessão dos casos previstos neste estatuto, a abrangência dos auxílios, seus valores, formas, 
prazos de solicitação e de vigência, frequência da concessão e demais normas, serão fixadas em regulamentos 
específicos elaborados pela Diretoria do Sindicato.  

 
CAPÍTULO VII 

DO PATRIMÔNIO E RENDA 
 
ARTIGO 68 - Constituem rendas e patrimônio do Sindicato:  
I - As contribuições sindicais e de Assistência Social;  
II - As contribuições dos associados; 
III - As doações e legados; 
IV - Os bens e valores adquiridos e as rendas por ele produzidos; 

V – Aluguéis e juros de títulos e de depósitos bancários;  
VI - As multas e outras rendas eventuais; 
VII – Subvenções. 
 
ARTIGO 69 - O valor das contribuições dos associados (mensalidades) só poderão ser alteradas por decisão da 
Assembléia Geral Extraordinária convocada especialmente para esse fim.  
 
ARTIGO 70 - Nenhuma contribuição poderá ser imposta ao associado, além das determinadas expressamente em 
lei, no presente estatuto ou por deliberação das Assembléias Gerais. 
 
ARTIGO 71 - As despesas do Sindicato correrão pelas rubricas previstas em lei, e nas instruções vigentes. 
 
ARTIGO 72 - Os títulos de renda e os bens imóveis só poderão ser alienados mediante permissão expressa da 
Assembléia Geral Extraordinária. 
 
ARTIGO 73 - Atos de malversação ou dilapidação do patrimônio do Sindicato devem, obrigatoriamente, ser 
comunicados pela Diretoria ou pela Assembléia Geral às autoridades competentes. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
ARTIGO 74 - Será mantido na sede do Sindicato, segundo modelo aprovado pelo Ministério do Trabalho, um 
livro de registro de associado, autenticado pela autoridade competente, na qual deverão constar nome, estado civil, 
nacionalidade, função exercida, nome do estabelecimento onde a função e exercida, número e série da carteira 
profissional e número de registro no Ministério do Trabalho dos assciados.  
 
ARTIGO 75 - O Código de Ética deverá ter prazo de 06 (seis) meses para a sua aprovação, a partir da aprovação 
do presente estatuto. 
 
ARTIGO 76 - No caso de dissolução do Sindicato, seus bens, pagas as dívidas decorrentes de suas 
responsabilidades, serão destinados à entidades representativas de Jornalistas Profissionais de fins iguais ou 
semelhantes, sem fins econômicos, à juízo da Assembléia Geral. 
 
ARTIGO 77 – Os associados e Diretores não respondem solidária e nem mesmo subsidariamente pelas obrigações 
contraídas em nome do Sindicato. 
 
ARTIGO 78 – O código de ética a que se refere o artigo 75, será o mesmo utilizado pela Federação Nacional dos 
Jornalistas – Fenaj, e passa a ter valor legal à partir da aprovação do presente artigo. 



 
ARTIGO 79 – Cabe a Diretoria do sindicato autorizar a criação da Comissão de Ética do Sindicato, que terá seu 
funcionamento descrito e autorizado por Portaria da Diretoria Executiva do Sinjorgran. 
PARÁGRAFO ÚNICO – A portaria deverá ser emitida em até 06 (seis) meses após a aprovação deste Estatuto 
em Assembléia geral. 
 
ARTIGO 80 - A instalação de Delegacia Regional fica autorizada e obedecerá aos seguintes critérios: 
 
I - Existência de, no mínimo, 10 (dez) associados na região; 
II - Aprovação da sua criação pela Diretoria Plena, que nomeará um Delegado Regional e 01 (um) sub-delegado de 
Base, que serão empossados no prazo de 10 (dez) dias, para compor a Diretoria provisória, que terá como 
incumbência a organização da categoria e a representação sindical na região; 
III - A eleição dos membros da nova Delegacia Regional será feita através de nomeação da Diretoria Executiva. 
PARÁGRAFO ÚNICO – A Delegacia Regional será subordinada à Diretoria Executiva e deverá reunir-se com a 
mesma, no mínimo uma vez por mês, quando necessário. 
 
ARTIGO 81 - Compete ao Delegado Regional: 
 
I - Sugerir, em conjunto com os demais filiados de sua base de abrangência, a política sindical a ser aplicada na sua 
base, em consonância com o Plano de Ação Sindical definido nas instâncias diretoras da entidade; 
II - Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias da respectiva Delegacia Regional; 
III - Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do Sindicato. 
 
ARTIGO 82 - As sugestões das Delegacias serão tomadas por maioria simples de votos dos seus membros 
presentes, registradas em livros próprios, aos quais é garantido o acesso dos associados. 
 
ARTIGO 83 - Este Estatuto entra em vigor na data da publicação de sua redação final e só poderá ser reformado, 
por assembléia geral, para esse fim especialmente convocada, observando-se a legislação vigente. 
 
ARTIGO 84 - Os casos omissos neste Estatuto serão decididos pela Diretoria do Sindicato, e referendados pela 
Assembléia Geral. 
 
 
 

Dourados, 24 de Junho de 2008. 
 
 
 

_____________________________________                               _______________________________________ 
Presidente                                                                                            Secretário 
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Advogado OAB/ 

 


