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ESTATUTO SOCIAL DO SETCEPE – SINDICATO DAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS, ARMAZENAGEM E 
LOGÍSTICA DO RECIFE E DA REGIÃO METROPOLITANA, 
MATA NORTE, MATA SUL E AGRESTRE DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO.

 

CLÁUSULA PRELIMINAR

 

A presente ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO 
SETCEPE – SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS, 
ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA DO RECIFE E DA REGIÃO METROPOLITANA, 
MATA NORTE, MATA SUL E AGRESTE DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
atendendo ao disposto no Código Civil Brasileiro e nas legislações pertinentes, além de 
reunir a íntegra do Estatuto, levado a registro junto ao  1º Registro de Títulos e 
Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 1º RTD – RECIFE – PE., em 30 de 
outubro de 2012, protocolado e registrado em microfilme, sob o nº847235, tudo 
devidamente arquivado no competente Cartório de Registro de Títulos,  do  (1º RTD), 
da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco.

  

E S T A T U T OS 

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

 

Art. 1 – Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas, Armazenagem e 
Logística do Recife e da Região Metropolitana, Mata Norte, Mata Sul e Agreste do 
Estado de  Pernambuco - SETCEPE, Entidade sem fins lucrativos e com prazo de 
duração indeterminado, com sede e foro na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, à 
Rua  da Assembleia, nº67, sala 12A, 1º Andar, Bairro do Recife Antigo, Recife-PE., 
CEP: 50.030-130, é constituído para fins de estudos, coordenação, proteção e 
representação legal da Categoria Econômica das Empresas de Transporte de Cargas, 
Armazenagem e Logística na base territorial do Recife e da  Região Metropolitana, 
Mata Norte, Mata Sul e Agreste do Estado de Pernambuco abrangendo as empresas com 
os seguintes CNAES: 4930/2-02 -Transportes Rodoviário de Carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional, 4930/2-03- 
Transporte rodoviário de produtos perigosos, 4930/2-04- Transporte Rodoviário de 
mudanças, 5212-5/00- Carga e Descarga, 5250-8/04- Atividades relacionadas à 
Organização do Transporte de Cargas, 5320-2/02- Serviço de Entrega Rápida, 5211-
7/01-Armazéns Gerais- emissão Warrant, 5211-7/99 - Depósito de Mercadorias para 
terceiros, exceto Armazéns Gerais e Guarda Móveis, 5211-7/02- Guarda- Móveis, 5229-
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0/02- Serviços de Reboque de Veículos, 5229-0/99- Outras Atividades Auxiliares dos 
Transportes Terrestres não Especificadas Anteriormente, 5212-5/00,5231-1 
Movimentação de Contêineres, 5250/8-04 Organização Logística do Transportes de 
Carga, 5250/8-05 Operador de Transporte Multimodal-OTN e demais Categoriais aqui 
não especificada, mas que pertençam a Categoria de Transporte de Cargas, conforme 
estabelece a legislação em vigor e com o intuito de colaboração com os Poderes 
Públicos e as demais associações, no sentido da solidariedade  social e de sua 
subordinação aos interesses  nacionais.

Parágrafo Único: Municípios  que compõem a base territorial do Sindicato são:  
REGIÃO METROPOLITANA MATA NORTE E MATA SUL:   Abreu e Lima/PE, 
Água Preta-PE, Aliança-PE, Amaraji-PE, Araçoiaba-PE, Barreiros-PE, Belém de 
Maria-PE, Buenos Aires-PE, Cabo de Santo Agostinho-PE, Camaragibe-PE, 
Camutanga-PE, Carpina-PE, Catende-PE, Chã de Alegria-PE, Condado-PE, Escada-PE, 
Ferreiros-PE, Gameleira-PE, Goiana-PE, Igarassu-PE, Ilha de Itamaracá-PE, Ipojuca-
PE, Itambé-PE, Itapissuma-PE, Itaquitinga-PE, Jaboatão dos Guararapes-PE, Jaqueira-
PE, Joaquim Nabuco-PE, Lagoa de Itaenga-PE, Lagoa do Carro-PE, Lagoa dos Gatos-
PE, Macaparana-PE., Maraial-PE., Moreno-PE, Nazaré da Mata-PE., Olinda-PE, 
Palmares-PE, Paudalho-PE, Paulista-PE, Pombos-PE, Primavera-PE, Quipapá-PE, 
Recife-PE, Ribeirão-PE, Rio Formoso-PE, São Benedito do Sul-PE, São José da Coroa 
Grande-PE, São Lourenço Da Mata-PE, Sirinhaém-PE, Tamandaré-PE, Timbaúba-PE, 
Tracunhaém-PE, Vicência-PE, Vitória de Santo Antão-PE e Xexéu-PE.                 

AGRESTE: Agrestina-PE, Águas Belas-PE, Altinho-PE, Angelim-PE, Arcoverde-PE, 
Barra de Guabiraba-PE, Belo Jardim-PE, Bonito-PE, Brejão-PE, Brejo da Madre de 
Deus-PE, Buíque-PE, Cachoerinha-PE, Calçado-PE, Camocim de São Felix-PE, 
Canhotinho-PE, Capoeiras-PE, Caruaru-PE, Chã Grande-PE, Correntes-PE, Cumaru-
PE, Cupira/PE, Feira Nova-PE, Frei Miguelinho-PE, Garanhuns-PE, Glória do Goitá-
PE, Gravatá-PE, Lati-PE, Ibirajuba-PE, Itaíba-PE, Jataúba-PE, João Alfredo-PE, Jucati-
PE,  Jurema-PE, Lagoa do Ouro-PE, Lajedo-PE, Limoeiro-PE ,Machados-PE, Orobó-
PE, Palmeirina-PE, Panelas-PE, Passira-PE, Pedra-PE, Pesqueira-PE, Poção-PE, 
Salgadinho-PE, Saloá-PE, Sanharó-PE, Santa Cruz do Capibaribe-PE, Santa Maria do 
Cambucá-PE, São Bento do Uma-PE,  São Caetano-PE, São João-PE, São Joaquim do 
Monte-PE, São Vicente Ferrer-PE, Surubim-PE, Tacaimbó-PE, Taquaritinga do Norte-
PE, Terezinha-PE, Tupanatinga-PE, Venturosa-PE e Vertentes-PE.

Art. 2 – SÃO PRERROGATIVAS DO SINDICATO.

a)Representar perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais 
de sua categoria econômica e os interesses individuais dos seus associados;

b)Celebrar convenções e acordos coletivos de trabalho;

c)Eleger ou designar representantes da respectiva categoria e instituir, dentro de sua 
base territorial, delegacias ou secções, para melhor proteção de associados; 

d)Colaborar com Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos 
problemas que se relacionem com sua categoria; 
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e)Impor contribuições a todos àqueles que participem da categoria econômica 
representada, aprovadas em Assembleia Geral, nos termos da legislação em vigor.

f)Representar a categoria nas Comissões de Negociação Prévia da qual seja signatária. 

 

Art. 3 – SÃO DEVERES DO SINDICATO

a)Colaborar com os Poderes Públicos no desenvolvimento social;

b)Manter serviços de consultoria técnica e judiciária para seus associados;

c)Promover a conciliação aos dissídios coletivos de trabalho;

d)Propiciar um maior intercâmbio de informações entre as empresas da atividade do 
sistema de transporte de bens, fomentando a mútua colaboração, observância aos 
dispositivos da lei e aos princípios da moral e compreensão dos deveres cívicos.

e)O ocupante de cargo eletivo poderá ser remunerado por serviços prestados à entidade, 
desde que não sejam relativos  às atribuições do cargo.

f)É de responsabilidade do Sindicato do pagamento das despesas de viagens, 
hospedagem e alimentação, de qualquer membro da diretoria ou assessoria, quando em 
viagem a serviço da entidade.

g)Para fazer frente as despesas prevista na letra “f”, a diretoria fixará uma diária.  

  

Art. 4 – SÃO CONDIÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DO SINDICATO

a)Observância das leis e dos princípios da moral e compreensão dos deveres cívicos;

b)Abstenção de qualquer propaganda, política partidária de candidaturas a cargos 
eletivos estranhos ao Sindicato;

c)Inexistência do exercício de cargos eletivos cumulativamente com os empregos 
remunerados pelo Sindicato ou por entidade de grau superior;

d)Manter na sede do Sindicato um livro de registro de associados, autenticado pela 
autoridade competente do Ministério do Trabalho, do qual deverão constar: razão social, 
endereço da sede da empresa, data de admissão no quadro social, número de inscrição 
no CNPJ, nome dos diretores, sócios ou administradores, com a indicação de suas 
residências, estado civil, data de nascimento, RG, CPF, nacionalidade;

e)Gratuidade dos cargos eletivos;

f)Abstenção de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas 
em lei, inclusive as de caráter político-partidárias;
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g)Não permitir a cessão gratuita ou remunerada da Sede da entidades de índole  
político-partidárias.

Art. 5 – É facultado a possibilidade de se manter contato, junto a entidades civis, não 
governamentais, bem como organismos internacionais, visando o intercâmbio Técnico - 
Cultural e de aperfeiçoamento profissional. Todavia, para a celebração de convênios 
e\ou de contratos, deverá ser observada de conformidade com a Lei vigente à época.

 

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

Art. 6 – Toda firma ou empresa, que participe da categoria econômica de Transporte de 
Cargas, Armazenagem e de Logística, desde que satisfaça as exigências da legislação 
sindical, das leis e normas que regulem essa atividade, assiste o direito de ser admitida 
no quadro associativo do sindicato, como sócio efetivo.

Parágrafo Único – A recusa da admissão, motivada pela falta de idoneidade 
comprovada, ou inobservância da legislação vigente, caberá recurso do interessado à 
autoridade competente.

Art. 7  - CLASSIFICAÇÃO DOS ASSOCIADOS

I – EFETIVOS – Aqueles que apresentam pedido de admissão instituído nas normas 
vigentes no presente ESTATUTO;

II – BENEMÉRITO - Aquele que tiverem prestado relevantes serviços ao 
SINDICATO, em benefício da classe, associados ou não, observado o seguinte: 

a)O título de benemérito só poderá ser concedido com a aprovação da Assembleia 
Geral;

b)O sócio benemérito não terá direito a votar ou a ser votado, nem exercer cargo de 
caráter sindical;

c)Ao sócio benemérito não se imporá o pagamento de nenhuma mensalidade em favor 
do sindicato, ressalvada doações espontâneas do mesmo.

III – ESPECIAIS – Aqueles representados por empresas de direito privado, com 
personalidade jurídica, e que, paralelamente sua atividade principal, utilizam-se de 
veículos próprios, para transporte rodoviário de bens, observado o seguinte: 

a)O título de sócio especial só poderá ser conferido pela diretoria por maioria absoluta 
dos seus membros  efetivos;
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b)O sócio especial não terá direito a votar ou ser votado, nem exercer cargo de caráter 
sindical, bem como, convocar  Assembleia Geral;

c)O sócio especial pagará mensalidade estipulada pela Assembleia Geral.

IV- SÓCIOS PATROCINADORES – São empresas fornecedoras de serviços aos 
transportadores incluindo ainda as Concessionárias de revendas de caminhões ficando 
sujeito as mesmas normas prevista nas letras a, b e c do item III deste mesmo artigo. 

 Art. 8 – De todo ato lesivo de direito ou contrário a este Estatuto, emanados da 
Diretoria ou da Assembleia Geral, poderá qualquer associado, recorrer dentro de 30 
(trinta) dias para a autoridade competente.

 Art. 9 – Perderá seus direitos a empresa associada que, por qualquer motivo, deixar o 
exercício da atividade econômica de transporte, armazenagem e logística.

Art. 10 – SÃO DIREITOS DOS ASSOCIADOS

a)Tomar parte, votar e ter representante votado nas Assembleias Gerais observadas  
restrições impostas neste Estatuto;

b)Utilizar-se das vantagens e serviços prestados pelo Sindicato, observada a 
intransferibilidade desse direito;

c)Apresentar e submeter ao estudo da Diretoria quaisquer questões de interesse social 
pertinente à categoria econômica e sugerir medidas convenientes;

d)Requerer com um número mínimo de associados correspondente a 10% (dez por 
cento) dos componentes do quadro social a convocação da Assembleia Geral 
Extraordinária  com a devida justificativa.

Art. 11 – SÃO DEVERES DOS ASSOCIADOS 

a)Pagar pontualmente a contribuição estipulada pela Assembleia, tais como Sindical, 
Associativa, Contribuição Confederativa e Assistencial, obedecendo os critérios 
técnicos e a legislação vigente; 

b)Comparecer às Assembleias Gerais e acatar as suas decisões;

c)Cumprir todos os dispositivos do presente Estatuto e tomar as deliberações da 
Diretoria e das Assembleias Gerais;

d)Prestigiar o seu sindicato e propagar o espírito associativo entre os elementos da 
categoria econômica representada;
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e)Não tomar deliberações relativas à categoria sem prévia manifestação de seu 
sindicato;

f)Bem desempenhar o cargo para o que for eleito e no qual tenha sido investido;

g)Respeitar em tudo a lei e as autoridades constituídas, comparecendo às sessões cívicas 
comemorativas das datas e festas nacionais quando realizadas na sede social do 
Sindicato, ou sob a convocação das autoridades competentes.

Art. 12 – As empresas associadas estão sujeitas às penalidades de suspensão e 
eliminação do quadro social.

Parágrafo 1º – Serão suspensos os direitos dos associados que:

a)Não comparecerem a 03(Três) Assembleias Gerais consecutivas, sem causa justa;

b)Desacatarem a Assembleia Geral da Diretoria ou qualquer de seus membros.

Parágrafo 2º – Serão eliminados do quadro social:

a) O que, por má conduta profissional, espírito de discórdia, ou falta cometida contra o 
patrimônio moral ou material do Sindicato, praticar ato nocivo à entidade ou em afronta 
ao presente Estatuto ou às normas de comportamento do Código de Ética das Empresas 
de Transporte de Cargas (E.T.C.);

b)Os que, sem motivo justificado, se atrasarem em mais de 03(três) meses no 
pagamento de suas contribuições, serão suspensos do quadro associativo. Antes de 
suspender o associado o Setor Financeiro da entidade deve efetuar a cobrança, inclusive 
alertando da possibilidade de sua eliminação. 

c)Não havendo a regularização do débito e completando 06(seis) meses de 
inadimplência ocorrerá a sua eliminação do quadro associativo. 

d)Que praticar reiteradamente as condutas previstas no parágrafo anterior. 

Parágrafo 3º -   As penalidades são impostas pela Diretoria.

Parágrafo 4º - As penalidades, só serão impostas, após notificação ao associado, para 
que apresente defesa escrita no prazo de 10(dez) dias corridos.

Parágrafo 5º - Da penalidade imposta caberá recurso, de acordo com a legislação 
vigente.

Parágrafo 6º -  A simples manifestação da maioria não basta para aplicação de 
quaisquer penalidades as quais só terão cabimento nos casos previstos na lei e nesse 
Estatuto.
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Parágrafo 7º - Para o exercício da atividade, a cominação de penalidade não implicará 
em incapacidade, que só poderá ser declarada por autoridade competente.

 

Art. 13 – Os associados que tenham sido eliminados do quadro social poderão ser 
readmitidos no Sindicato desde que se reabilitem, a juízo da Diretoria, ou liquidem os 
seus débitos quando se tratar de atraso de pagamento.

Parágrafo Único – Na readmissão, será a empresa registrada com nova matrícula no 
Sindicato, prejuízo na contagem de tempo como associado.

                                               CAPÍTULO III

DO PROCESSO ELEITORAL

 

Art. 14 – O processo eleitoral e das votações, a posse dos eleitos e os recursos 
obedecerão às normas vigentes na ocasião da realização do pleito. No caso de o 
presidente ser candidato a reeleição deve ser formada uma Comissão Eleitoral, para 
conduzir todo o processo eleitoral. A comissão eleitoral será formada por três membros 
nomeados pelo presidente, sendo que um dos membros deve ser associado e não ser 
candidato e os demais representantes da sociedade civil. 

Parágrafo 1º - É facultado ao Sindicato, de acordo com as suas necessidades, organizar 
mesas coletoras itinerantes.

Parágrafo 2º -  Não é permitido ao sócio benemérito e sócios patrocinadores votar ou 
ser votado.

Parágrafo 3º -  O sindicato terá um prazo de 90(noventa) dias da convocação à posse, 
para a realização da eleição. No edital de convocação para a eleição deverá conter a data 
limite para inscrição das chapas, bem como, o dia da eleição, que será no mínimo 
30(trinta) dias antes da posse. 

Parágrafo 4º - O prazo de mandato dos membros eleitos para a Diretoria do Sindicato 
será de 03(três) anos, ficando as reconduções autorizadas.

Parágrafo 5º - Todos os candidatos à eleição devem ser empresários, constando no 
contrato social da empresa associada há pelo menos 12(doze) meses. 

Parágrafo 6º- A eleição se dará pela modalidade do escrutínio secreto.   

Parágrafo 7º- O exercício do voto é de todo filiado que possua, na data final prevista 
para o registro da chapa 12(doze) meses de associado ao Sindicato e esteja quite com 
suas obrigações perante a Tesouraria do SETCEPE. 
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Parágrafo 8º- A eleição se dará em um único turno, com qualquer presença dos 
associados com direito a voto. Havendo empate a chapa com o Candidato mais velho 
por idade à Presidência terá sua chapa aclamada vencedora.  

Parágrafo 9º - Em caso de chapa única, a votação se dará por aclamação, ao final da 
reunião eleitoral, e com qualquer “quórum”.

Parágrafo  10º - A critério da Comissão Eleitoral poderá ser estabelecida uma Urna 
Itinerante,  que também estabelecerá as normas de funcionamento.

Parágrafo 11º - Terminada a votação, a mesa eleitoral iniciará imediatamente os 
trabalhos de apuração, verificando se o número de votos coincide com o número de 
votantes.  

Parágrafo 12º -  Encerrados trabalhos a mesa eleitoral proclamará eleita a chapa 
concorrente que tiver obtido maioria simples de votos. 

                                              DA VOTAÇÃO

Parágrafo 13º - Cabe ao condutor do processo eleitoral designar a mesa que fará a 
coleta e a apuração dos votos, composta por 03(três) membros, com um presidente 
e 02(dois) mesários, sendo designado um destes pelo presidente para o exercício de 
secretário. 

Parágrafo 14º - A mesa eleitoral será constituída até 10(dez) dias antes da data da 
eleição, mediante comunicação a ser fixada no quadro de aviso do SETCEPE e  
instalada  30(trinta) minutos antes do início da votação.

Parágrafo 15º - A mesa eleitoral para coleta de votos funcionará na Sede do 
SETCEPE e poderá encerrar seus trabalhos antes do horário previsto no Edital se 
já tiverem votado todos os associados. 

Parágrafo 16º - Os trabalhos de coleta de votos poderão ser acompanhados por 
01(um) fiscal credenciado perante a mesa eleitoral, para cada chapa concorrente. 

Parágrafo 17º - A inexistência de fiscais não impedirá o desenvolvimento dos 
trabalhos e da votação, operando-se esta, obrigatoriamente, havendo mais de uma 
chapa, por voto secreto. 

Parágrafo 18º - os eleitores cujos votos forem impugnados votarão em separado.  

                                   VOTO POR PROCURAÇÃO 

Parágrafo 19º- O voto poderá ser exercitado por pessoa credenciada pela direção da 
empresa, limitado a uma procuração por empresa, a que estiver vinculada, a ser 
apresentada por ocasião do dia da votação à Comissão Eleitoral.  
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DA INELEGIBILIDADE  

Parágrafo 20º - É inelegível o candidato que:

a) não estiver no exercício efetivo da atividade dentro da base territorial do Sindicato há 
no mínimo 01(um) ano, devidamente vinculado a associado filiado há no mínimo 
01(um) ano e em dia com os cofres da entidade;  

b) não tiver sido condenado por crime doloso enquanto persistirem os efeitos da pena. 

c) que não esteja em pleno gozo de seus direitos sociais.  

DO REGISTRO DE CHAPAS

Art. 15 – O requerimento de registro de chapas, em duas vias, assinado por qualquer 
dos candidatos que a integram e endereçada a Presidência do Sindicato, será 
protocolada na secretaria, conforme prazo fixado no edital de convocação da eleição. 

Parágrafo 1º - O registro a que se refere este artigo será requerido e deverá conter os 
dados e documentos: 

a)Ficha de qualificação fornecida pelo Sindicato de todos os  candidatos componentes 
da  chapa e com indicação de representante da chapa para recebimento de todos os 
comunicados e intimações. 

b)Comprovante de representação legal e regular. 

c)Comprovante de que a empresa é associada há mais de 12(doze)meses e estar em dia 
com todas as contribuições previstas neste Estatuto. 

d)Cópia da carteira de identidade e CPF, ou da CNH - Carteira de Motorista. 

e)Findo o prazo, as chapas, devidamente registradas, serão publicadas no site do 
Sindicato e no prazo máximo de 05(cinco) dias será enviado e-mail ou outro meio 
eletrônico a todos os associados. 

f)A chapa deverá conter o total dos candidatos com a indicação dos cargos que irão 
exercer. São cargos eletivos os que compõem a diretoria e o conselho fiscal. 

g)O registro de chapa será protocolizado na secretaria do Sindicato em horário de 
expediente normal e no prazo previsto no edital. 

h)Será indeferida pela Comissão Eleitoral o pedido de registro da chapa que for 
apresentada fora do prazo ou sem documentação exigida, ou ainda se algum candidato 
não preencha os requisitos previstos neste estatuto ou na legislação especifica que esteja 
em vigor à época da eleição. Ao cabeça de chapa será comunicado o indeferimento em 
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24(vinte e quatro) horas, o qual terá o prazo também de 24(vinte e quatro) horas para 
manifestar-se ou sanar a irregularidade, assegurada em qualquer caso, a defesa no prazo 
de 02(dois)dias, contados da publicação do registro de chapas o prazo para qualquer 
impugnação de candidatos ou de chapas. 

i)Cientificado o candidato ou o cabeça de chapa da impugnação, terão estes 03(três) dias 
uteis para apresentar defesa, dirigido ao Presidente do Sindicato, que de imediato 
convocará a Comissão Eleitoral, que fará uma exposição e relatório fundamentado e 
decidirá em 05(cinco) dias. 

j)O Presidente do Sindicato providenciará, até 10(dez) dias antes do pleito eleitoral, a 
folha de votação constando a lista em definitivo dos  nomes dos associados aptos a 
votar, não sendo autorizada nova inclusão mesmo havendo regularização das 
pendências com os cofres da entidade.

l)Ao assumirem os cargos, os eleitos reafirmarão, solenemente, o compromisso de 
respeitar, no exercício de seus mandatos, a Constituição Federal, as leis vigentes e este 
Estatuto.

DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

Art. 16 – Qualquer filiado ou integrante de chapa, desde que tenha formalizado protesto 
durante a coleta ou apuração de votos, poderá interpor recursos, sem efeito suspensivo, 
a comissão eleitoral. 

Art. 17 - O recurso será dirigido ao Presidente do Sindicato que encaminhará à 
Comissão eleitoral que deve seguir os prazos abaixo: 

a)05(cinco) dias uteis seguintes, notificará o Presidente da chapa para respondê-lo no 
prazo de 05(cinco)dias uteis, contados da data do recebimento da notificação. 

b)a notificação poderá ser feita pessoalmente, por correspondência com aviso de 
recebimento AR, por e-mail, ou outro meio valido que comprove o envio da notificação. 

c)recebido o pronunciamento a que se refere a alínea anterior, poderá instruir o 
processo, podendo aduzir e realizar diligencias; 

d)a comissão eleitoral terá um prazo máximo de 10(dez) dias uteis, para apresentar a 
sua decisão que notificará ao impugnante e ao impugnado, cabendo ainda o pedido de 
reconsideração. Sendo negado o pedido de reconsideração, a decisão será 
imediatamente cumprida. 

Art. 18 - Anulada ou não realizada a eleição, seja qual for o motivo, o presidente do 
Sindicato convocará novas eleições no prazo de 30(trinta) dias, devendo a Diretoria e o 
Conselho Fiscal permanecer no cargo até a posse da nova Diretoria e do Conselho 
Fiscal, não obstante a expiração do prazo do mandato que recebam. 
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 CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO DO SINDICATO

Art. 19 – O Sindicato será administrado por uma Diretoria escolhida entre seus 
membros, ressalvada a restrição do art. 7º itens II e III deste Estatuto, composta de 06 
(seis) membros, com dois suplentes eleitos pela Assembleia Geral, composta dos 
seguintes cargos: 

• Presidente

• Vice-Presidente

• 1o Diretor Secretário

• 2o Diretor Secretário

• 1o Diretor Financeiro

                        • 2o Diretor Financeiro

• 1o Suplente de Diretoria 

• 2o Suplente de Diretoria

Art. 20 – COMPETE À DIRETORIA 

a)Dirigir o Sindicato, administrar o patrimônio social, fornecer assistência aos 
associados e o  progresso da atividade econômica do transporte, armazenagem e de 
logística, na sua base territorial, conforme as normas vigentes e as constantes deste 
Estatuto;

b)Elaborar os regimentos e serviços necessários, inclusive das Comissões Técnicas e de 
Especialidades, subordinando-os a este Estatuto;

c)Cumprir e fazer cumprir leis em vigor e as determinações das autoridades 
competentes, bem como os Estatutos, Regimentos Internos, Resoluções próprias e das 
Assembleias Gerais;

d)Reunir-se em sessão, ordinariamente, ao menos uma vez por mês, e 
extraordinariamente, sempre que o Presidente ou a maioria convocar.

e)Responder pela guarda, conservação e segurança dos bens móveis e imóveis do 
Sindicato;

f)Submeter à apreciação da Diretoria os projetos de compra ou venda de bens imóveis 
“AD-REFERENDUM” da Assembleia Geral, para tal fim convocada;
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g)Fiscalizar a atualização do controle físico e contábil do ativo imobilizado e todos os 
documentos que comprovem a propriedade da entidade.

h)Autorizar a mudança de endereço mediante reunião de diretoria devidamente 
convocada para este fim. 

Parágrafo Único – As decisões da Diretoria deverão ser tomadas por maioria de votos, 
com a presença mínima de 03(três) membros.

Art. 21 – AO PRESIDENTE COMPETE

a)Representar o Sindicato perante a Administração Pública e em Juízo e fora dele, ativa 
e passivamente, podendo na última hipótese delegar poderes;

b)Convocar as reuniões da Diretoria e as Assembleias Gerais, presidindo aquelas e 
instalando estas;

c)Assinar as Atas das sessões, os orçamentos anuais e todos os documentos que 
dependam de sua assinatura, bem como, rubricar os livros da Secretaria e da Tesouraria;

d)Ordenar as despesas autorizadas e assinar cheques e contas a pagar, de acordo com o 
Diretor Financeiro;

e)Admitir e fixar os vencimentos dos funcionários necessários, promovê-los e demiti-
los, consoante as necessidades do serviço;

f)Cumprir e fazer a legislação em vigor, em especial relativa à administração sindical;

g)Desempenhar com denodo e responsabilidade o cargo para o qual foi eleito ou 
investido, respeitando as autoridades constituídas, cumprindo as normas do presente 
Estatuto e não tomando deliberações que interessem à categoria econômica sem prévia 
manifestação da maioria dos membros da sua Diretoria.

 h)Firmar convênios, acordos e parcerias com empresas públicas, privadas e 
outras entidades, de interesse do setor. 

Art. 22  -  AO   VICE -PRESIDENTE COMPETE

a)Substituir o Presidente em suas ausências ou impedimento;

b)Participar de todas as reuniões de Diretoria;

c)Dar cumprimento às missões específicas que lhe forem atribuídas;

d)Colaborar com a Diretoria e com as Comissões Técnicas e de Especialidades, pelo 
desenvolvimento do transporte rodoviário de bens.  
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Art. 23 – COMPETE AO 1º DIRETOR SECRETÁRIO

a)Auxiliar ao Vice Presidente substituindo-o, quando necessário, em todas as 
atribuições de sua competência, participar de todas as reuniões de Diretoria e cuidar da  
guarda do arquivo e documento do Sindicato;

b)Em caso de vacância ou renuncia do Presidente e do vice presidente caberá ao 1º 
Diretor Secretário assumir de forma interina, se ainda restar período de até 01(um) ano 
para o final do mandato. Se o período restante for acima de 01(um) ano o 1º Diretor 
Secretário convocará novas eleições no prazo máximo de 90 dias. 

c)Determinar a preparação e fiscalizar a correspondência do expediente do Sindicato;

d)Dirigir e fiscalizar os trabalhos da secretaria.

Art. 24 – COMPETE AO 2º DIRETOR SECRETÁRIO

a)Na hipótese de ausência ou impedimento por qualquer motivo do 1º Secretário, 
substituí-lo em todas as atribuições de sua competência e participar de todas as reuniões 
de Diretoria.

b)Assessorar ao 1º  Diretor Secretário nas reuniões de Diretoria.

Art. 25 -   COMPETE AO 1º DIRETOR FINANCEIRO 

a)Ter sob sua guarda e responsabilidade os valores do Sindicato;

b)Assinar com o Presidente ou com quem imediatamente lhe substitua, os cheques e 
documentos necessários, e efetuar os pagamentos e recebimentos  autorizados;

c)Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Tesouraria e da Contabilidade;

d)Apresentar ao Conselho Fiscal um balanço anual e todos os elementos solicitados por 
esse órgão;

e)Orientar e dirigir as campanhas de aumento da receita, através da contribuição 
sindical e de outras definidas na legislação vigente;

d)Recolher o dinheiro do Sindicato em Bancos oficiais ou qualquer outro que melhor 
atenda às necessidades do Sindicato.

Parágrafo Único – É vedado ao 1º Diretor Financeiro conservar em seu poder, na 
Tesouraria do Sindicato, a importância superior R$1.500,00 (hum mil e quinhentos 
reais), o valor sofrerá reajuste pelo IGPM (ou outro índice que venha substituir) 
anualmente, sempre no inicio do exercício fiscal. O presente valor tem por objeto fazer 
frente a pequenas despesas do dia a dia. 
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Art. 26 – COMPETE AO 2º DIRETO FINANCEIRO

Auxiliar o 1º Diretor Financeiro em tudo quanto lhe está afeto e substituí-lo em suas 
ausências e impedimentos.

Art. 27 – Na hipótese de ausências, impedimentos ou vacâncias os cargos serão 
ocupados na ordem de menção da chapa eleita, sendo conduzido ao cargo vago existente 
obedecidos os critérios de substituição aludidos nos Arts. 18 a 23, o primeiro dos 
suplentes eleitos.

 

CAPÍTULO V

DO CONSELHO FISCAL

Art. 28 – O Sindicato terá um Conselho Fiscal composto de 03(três) Membros, eleitos 
pela Assembleia Geral, na forma deste Estatuto, e tendo 02 (dois) suplentes, limitando-
se a sua competência à fiscalização da gestão financeira da Entidade. 

Parágrafo Único – Compete ao Conselho Fiscal dar parecer sobre o Balanço, Previsão 
Orçamentária e suas alterações, devendo constar da Ordem do Dia das Assembleias 
Gerais convocadas nos termos da lei e das instruções em vigor, para apreciação 
daqueles documentos, cabendo-lhe, ainda, juntamente com o Presidente e o 1º Diretor 
Financeiro, atestar a exatidão dos documentos e conferência dos valores em caixa.

 

CAPÍTULO VI

DA PERDA DO MANDATO E DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 29 – Os membros da Diretoria e do Conselho fiscal perderão os seus mandatos nos 
seguintes casos:

a)Malversação ou dilapidação do patrimônio social;

b)Grave violação deste Estatuto;

c)Abandono do cargo forma prevista no Art. 31, Parágrafo Único;

d)Aceitação ou transferência que importe no afastamento do exercício do cargo;

Parágrafo 1º  –  A perda do mandato será declarada pela Assembleia Geral.
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Parágrafo 2º – Toda suspensão ou destituição do cargo administrativo deverá ser 
precedida de notificação que assegure ao interessado o pleno direito de defesa, cabendo 
recurso na forma do previsto neste Estatuto.

Parágrafo 3º  –  Na hipótese de perda do mandato, as substituições se farão de acordo 
com o disposto no Art. 24 e demais normas consoantes neste Estatuto.

Art. 30  –   A convocação dos suplentes quer para a Diretoria, quer para o Conselho 
Fiscal, compete ao Presidente ou ao seu substituto legal, e obedecerá a ordem de 
menção na chapa eleita.

 Art. 31 – Havendo renúncia ou destituição de qualquer Membro da Diretoria, assumirá, 
automaticamente, o cargo vacante o substituto legal previsto neste Estatuto.

Parágrafo 1º – Achando-se esgotada a lista de Membros da Diretoria, serão 
convocados os suplentes que ocuparão os últimos cargos;

Parágrafo 2º   – As renúncias serão comunicadas, por escrito, ao Presidente do 
Sindicato;

Parágrafo 3º  – Em se tratando de renúncia do Presidente do Sindicato, será convocado 
e notificado, por escrito, seu substituto legal que, dentro de 48 (quarenta e oito) horas 
reunirá a Diretoria para ciência do ocorrido.

Art. 32  – Se ocorrer à renúncia coletiva da Diretoria e do Conselho Fiscal, e se não 
houver suplentes para completa recomposição, o Presidente, ainda que resignatário 
convocará Assembleia Geral afim de que esta constitua uma Junta Governativa 
Provisória, dando ciência à autoridade competente.

Art. 33 – A Junta Governativa, constituída nos termos do artigo anterior, procederá às 
diligências necessárias à realização de novas eleições para investidura dos cargos de 
Diretoria e Conselho Fiscal e Delegados Representantes, de conformidade com as 
instruções em vigor.

Art. 34 – No caso de abandono do cargo, proceder-se-á na forma dos artigos anteriores, 
não podendo, entretanto, o Membro da Diretoria ou Conselho Fiscal que houver 
abandonado o cargo ser eleito para qualquer mandato de administração sindical ou de 
representação durante 05(cinco) anos. 

Parágrafo Único - considera-se abandono de cargo a ausência não justificada a 03(três) 
reuniões ordinárias sucessivas da Diretoria ou do Conselho Fiscal.

Art. 35 – Ocorrendo falecimento do Membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal, 
proceder-se-á com observância do disposto neste Estatuto nos arts. 24, 27 e 28 e seus 
parágrafos.

                                                            CAPITULO VII                              



16

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Art. 36 – As Assembleias Gerais são soberanas nas resoluções não contrárias às leis 
vigentes e a este Estatuto; suas deliberações serão tomadas pela maioria absoluta de 
votos em relação à totalidade de associados quites, em primeira convocação e, em 
segunda convocação, por maioria dos votos dos associados presentes, salvo as exceções 
previstas neste Estatuto.

Parágrafo 1º – A convocação da Assembleia Geral será feita, por Edital publicada com 
antecedência mínima de 05(cinco) dias, em jornal de grande circulação na base 
territorial do Sindicato e fixado na sede e nas delegacias da Entidade.

Parágrafo 2º – Entende-se por associados quites com suas obrigações àquele que 
houver   pago as suas contribuições pertinentes ao mês anterior ao da realização da 
Assembleia, 10(dez) dias antes da data marcada para a primeira convocação, 
ressalvados os especificados nos itens II e III do art. 7º deste Estatuto.

Art. 37 – Realizar-se-á Assembleias Gerais Extraordinárias, observadas as prescrições 
anteriores:

a)Quando o Presidente, a maioria da Diretoria ou Conselho Fiscal, julgar conveniente;

b)A requerimento  dos associados, em número mínimo de 10 % (dez por cento), os 
quais especificarão, posteriormente, os motivos da convocação.

Art. 38 – A convocação da Assembleia Geral Extraordinária, quando feita pela maioria 
da Diretoria ou do Conselho Fiscal, ou por associados, não poderá opor-se o Presidente 
do Sindicato, que terá de tomar providências para a sua realização, dentro de 05(cinco) 
dias úteis contados da entrada do requerimento na Secretaria do Sindicato, devidamente 
protocolada.

Parágrafo 1º – Sob pena de nulidade da mesma deverá comparecer à respectiva 
Assembleia maioria dos que a promoveram. A ausência torna caduca a convocação.

Parágrafo 2º – Na falta de convocação pelo Presidente, expirado o prazo marcado neste 
artigo, falarão aqueles que deliberarem realizar, com audiência na Delegacia Regional 
do Trabalho.

Art. 39 – As Assembleias Gerais Extraordinárias só poderão tratar dos assuntos para os 
quais foram convocados.

Art. 40– Das decisões das Assembleias Gerais cabe recurso às autoridades competentes.

 Art. 41 – Serão tomadas por escrutínio secreto as deliberações das Assembleias Gerais 
concernentes aos seguintes assuntos:

a)Eleição do associado, para representação da respectiva categoria prevista em lei;

b)Tomada e aprovação de contas da Diretoria;
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c)Aplicação do Patrimônio;

d)Julgamento dos atos de Diretoria e, em especial os relativos a penalidades aplicadas 
aos associados;

e)Pronunciamento sobre relações ou dissídios de trabalho, acordos, convenções ou 
dissídios coletivos;

f)Apreciação, deliberação e aprovação do Orçamento Anual da Entidade.

            

CAPÍTULO VIII

DOS ÓRGÃOS AUXILIARES

Art. 42 – Para o adequado desempenho de todas as suas obrigações como órgão de 
classe, a Diretoria do Sindicato poderá criar, em caráter temporário ou permanente, mas 
sempre para fins específicos capitulados neste Estatuto, órgãos técnicos auxiliares da 
administração.

Parágrafo 1º – São considerados técnicos e auxiliares da administração:

a)Grupos de Trabalho

b)Comissões de Especializações

c)Órgãos de Divulgação e de Relações Públicas 

d)Grupos Setoriais.

Parágrafo 2º – As deliberações dos órgãos técnicos mencionados no § 1º só terão 
validade após, apreciadas e aprovadas pela Diretoria, naquilo que não implique em 
decisão das Assembleias Gerais.

 

CAPÍTULO IX

DO PATRIMÔNIO DO SINDICATO

Art. 43 – CONSTITUEM PATRIMÔNIO DO SINDICATO

a)As contribuições daqueles que participem da categoria econômica do transporte de 
carga, armazenagem e logística, consoante alínea “e” do art. 2º;



18

b)As contribuições dos associados;

c)Os bens e valores adquiridos e as rendas pelos mesmos  produzidas;

d)Os aluguéis de imóveis, juros de títulos e de depósitos;

e)As multas e outras rendas eventuais;

f)As doações e legados;

g)As contribuições especiais aprovadas em Assembleias, quando de convenções ou 
dissídios coletivos de trabalho. (Contribuição Sindical, Contribuição Assistencial e 
Confederativa). 

Parágrafo 1º – A importância da contribuição estipulada no art. 11º, alínea “a”, não 
poderá sofrer alteração sem prévio pronunciamento da Assembleia Geral, obedecida a 
legislação vigente.

Parágrafo 2º – Nenhuma contribuição poderá ser imposta aos associados além das 
determinadas expressamente em lei e na forma deste Estatuto.

Art. 44 – As despesas do Sindicato correrão pelas rubricas previstas nas leis e 
instruções vigentes.

Art. 45 – A administração do Patrimônio do Sindicato, constituído pela totalidade dos 
bens que possuir, compete a Diretoria.

Art. 46 – A aplicação do Patrimônio do Sindicato far-se-á após a aprovação pela 
Assembleia Geral em escrutínio secreto.

Art. 47 – Os bens imóveis só poderão ser alienados após prévia autorização da 
Assembleia Geral reunida com a presença da maioria absoluta dos associados com 
direito a voto, em escrutínio secreto.

Parágrafo 1º – Caso não seja obtido o “quórum” estabelecido, a matéria poderá ser 
decidida em nova Assembleia Geral reunida com qualquer número de associados com 
direito a voto, em escrutínio secreto, após 10 (dez) dias da primeira convocação.

Parágrafo 2º – Na hipótese prevista nos § 1º a decisão somente terá validade se 
absoluta pelo mínimo de dois terços dos presentes, em escrutínio secreto;

Parágrafo 3º – Após a decisão da Assembleia geral, a venda de bens imóveis será 
efetuada pela  Diretoria mediante concorrência pública, com edital publicado no Diário 
Oficial do Estado e periódico de grande circulação na base territorial do Sindicato com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

Parágrafo 4º – Da liberação da Assembleia Geral, concernente à alienação de bens 
imóveis caberá recurso voluntário dentro do prazo de 15 (quinze) dias, ao Ministério do 
Trabalho, com efeito suspensivo;
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Parágrafo 5º – Os recursos destinados ao pagamento total ou parcial dos bens imóveis 
adquiridos serão consignados, obrigatoriamente, no Orçamento Anual do Sindicato.

Art. 48 – No caso de dissolução por se achar o Sindicato incurso nas leis que definem 
crimes contra a personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado e a 
Ordem Político-Social, os bens, pagas as dívidas decorrentes de suas responsabilidades, 
serão incorporados ao Patrimônio da FETRACAN-FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA DO NORDESTE. 

Art. 49 – Os atos que importem na malversação ou dilapidação do patrimônio do 
Sindicato são equiparados os crimes de peculato, julgados e punidos na conformidade 
da lei penal.

 Art. 50 – No caso de dissolução do Sindicato, o que só se dará por deliberação 
expressa da Assembleia Geral para esse fim convocada, e com a presença mínima de 
2/3 (dois terços) dos associados quites, o seu patrimônio, pagas as dívidas legítimas 
decorrentes de suas responsabilidades, em se tratando de numerário em Caixa e Bancos 
e em poder de credores diversos, será depositado em conta especial no Banco do Brasil 
S/A. ou na Caixa Econômica Federal, a ser aberta pela FETRACAN, que administrará  
esses recursos e  restituíra, acrescidos dos juros bancários respectivos, ao Sindicato da 
mesma categoria que vier a ser constituído e reconhecido pelo Ministério do trabalho.

  

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 51 - Qualquer Membro da diretoria e assessores quando em viagem representando 
o Sindicato, além das despesas de viagem, passagens e hospedagem, fará jus a uma 
diária, para fazer frente as despesas com alimentação e locomoção.  O valor da diária 
será fixado pela diretoria, sendo reajustado anualmente.  

Parágrafo único –  Não será necessária comprovação das despesas realizadas com o 
valor recebido a título de diária.

Art. 52 – A aceitação do cargo de Presidente, Diretor Secretário ou Diretor Financeiro 
implicará na obrigação de residir na localidade onde o mesmo estiver sediado, conforme 
determina a legislação vigente.

Art. 53 – Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, 
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na lei, ou neste Estatuto.

Art. 54 – Não havendo disposição especial contrária, prescreve em dois anos o direito 
de pleitear a reparação de qualquer ato infringente da disposição contido neste Estatuto.

Art. 55 – Os associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações assumidas 
pelo Sindicato, salvo os casos previstos em lei.
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Art. 56 – O presente Estatuto só poderá ser reformado, inclusive no tocante à 
administração por uma Assembleia Geral para esse fim especialmente convocada, 
cabendo à Diretoria registrar as alterações no órgão competente sendo aprovado por 
50%(cinquenta por cento) mais 1(um), dos presentes na Assembleia Geral. 

Art. 57 – O Sindicato poderá filiar-se a entidades civis nacionais a fim de manter 
relações de intercâmbio associativo e cultural, em benefício da categoria econômica. 

Art. 58 – O presente Estatuto entrará em vigor após a sua aprovação pela Assembleia 
Geral e registro no Cartório de Pessoas Jurídicas.

Parágrafo Único - O texto integral do presente Estatuto, após o competente registro, 
será encaminhado para simples conhecimento, às autoridades competentes, colocando-
se cópia do mesmo à disposição dos associados, na Sede da Entidade. 

Art. 58 – Ficam revogadas as disposições contrárias e, em especial, o Estatuto anterior. 

 Recife,  05   de   dezembro de  2018.

_______________________________________________

Moacyr Ribeiro Costa - Presidente 

________________________________________________

Alexander Luz Vaz – OAB/PE 11.390 -  Assessor Jurídico

 

 

 


