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REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURíDICA
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no 7921

CertiÍico e dou fé que o documento anexo, contendo 33 (trinta e três) páginas, protocolado sob
o número 101629 em data de 3110112023, foi averbado às folhas 174 do livto A-341 nesta

Ata da Assembleia Geral
DOS SERVIDORES DA

Extraordinária, datada de 25 de
JUST|çA DO TRABALHO NO
itutivo registrado sob o número

a

AS D§

Serventia, rebrente a 404 averba5áo
janeiro de 2023 da ASSOCIAçAO
ESTADO DO ESPíRITO SANTO - AJUSTES, COM AtO
7921 do livro A-08.

Vitória, ES, 24 deÍe

Nunes Coutinho
e

Ítlatriz
Av. Nossa Senhora da Penha, n' 555
Santa Lucia - Vitória - ES - Cep: 29.056-250
Tel.: (27)2124-9500
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Romulo Àlves da Motta t'leto
Súb§tituto

Rita de Cás§aa Pandolfi
5Úbstitutà

Àv. llossa SÍa- da Penh',555

iliLudô-GPl90r6'lt0
Vitória'Es

A imagem desta certidáo encontra-se digitalizada, possibilitando a sua impressão a
qualquer tempo. (Art. 12í DA Lei 60151í3)
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Poder JúiciáÍio do Esiado do Espirito S6üto
Selo Digital de Fisc€lização

02466t-RC!I2205. I 3543
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Substitulos:
Romulo Alves da Motta Neto
Rita de Cássia Pandolfi
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Aos vinte e cínco dias do mês de janeirc .lo ano de dois mil e vinte e três, às 19 horas, em
2iconvoceção, no Edifício Sede dr: TRT 17! Regiâo, na Enseãda de Sue, 9e andar, Vitória - ES,

conÍorme edital de convocaçâo publicado no lornal A Gazeta, no dia 09/01f2O23, com eÍata
publicada em 20/0L12023, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os membros da
AssocrAçÃo Dos SERVtDoREs DA JUsIçADo TRABALHo No EsrADo Do ESpÍRtro sANTo _

AJ USTE5.

Dando início a reunião o Presidente da Associação George l-uiz Barcelos santos, convidou para
secretariar a Assembleia, silvana Maria Gonçalves Jacobina. que de imediato aceitou o cargo e
procedeu a leituÍa do Edital de convocação do dia C9/O7/2O23, de teor seguinte: A AJ USTES _
Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho no Estado do Espírito Santo, convoca os
servÍdores associados para Assembleia Geral Extraordinária, e ser reelizad a dia 251o1,/2023
(quarta feira), no Edifício Sede do TRT, na Enseada do Suá, no térreo da Torre horizontal -
Varas. Com 1Ê convocação às 18:45 h e a 2e às 19:OO h, quando estarão em pauta os seguintes
assuntos; 1 Alteração Estatuto; A.jUSTES. 2 Preenchimento vacância cargo leTesoureiro.3
Assuntos gerais. Vitória, 09 de janeiro de 2023.

E também a leitura da errata publicada em zo/oy2o23, de teor seguinte: Em edital publicado
no dia 09/07/2023, Íoi informado que a Assembleia Geral da Ajustes Associação dos
servidores da Justiça do Trabalho do Espírito santo, serie realizado no térreo do edifício-sede
do TRT-ES, com pÍimeira convocação às 18h45. Neste momento, informamos que a assembleia
acontecerá em novo local: no 99 andar do ínesmo edifício e que a primeira convocaçâo
acontecerá às 18h30.Contamos com a participação de todos. Vitória, 20 de.janeiro de 2023.

Dando sequência a Assembleia, foram apresentadas as Í_.roeostas de alteraçâo dos ertigos do
Estatuto, que após deliberação foram aprovados com redacões Íinais:

Art.6e. Os associados distribuem-se pelas seguintes cdt€gorias:

| - Efetivos;

Il - Contribuintes.

§ 19. Podem requerer a inclusão como sócros efetivos, os servidores do quadro permanente da
lustiça do Trâbalho do Estado do Espírito 5ânto, ativos e inetivos-

§ 29. Podem requerer a inclusão como sócios contribuintes:

a) Os servidores cedidos à JustíÇa do Trabalho (ativos e inativos);

b) Os servidores comissionados da lustiça do Trabalho (ativos e inativos);

c) Os servidores de outros r€gionais do TRT e do TSí : (ativos

d) Magistrados da Justiça do Traba,ho (atilos e ir)ativos);

ativos);
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Art. 79. Os associados poderão inscrever como seus dependentes:

| - Cônjuge ou companheiro {a);

ll - Filhos (as), enteados (as) ou pessoas sob sua guarda judaciel;

lll-Pais;

lV - Dependentes econômicos, declarados na declaração de lmposto de Renda;

Art.8e. A comprovação de dependência, bem como demais requisitos de inscrição, são de
responsabilidade exclusive do associado. caso não corresponda a verdade, responderá civil ê
criminalmente.

Art. 99. Os associedos serão admitidos mediante proposta que contenha dados de sua
quâlificação e de seus dependentês.

Art. 13. será excluído do quadro social, com perda de todos os direitos, o sócio que:

a) Requerer desligamento;

b) Ficar inadimplente por mâis de 90 dias contados do vencimento da obrigeçâo

c) Caluniar, injuriar ou difamar qualquer dos membros da Diretoria;

d)Praticar irregularidades graves no desempenho de mandato administrativo;

e) Perder o cargo público em virtude de sentença juciicial tÍansitada em julgado ou mediante
processo edministretivo em que tenhe sido assegurade ample defesa;

f) Promover por palavras ou atos o descrédito da Associação.

Art. 14. É permitida a readmissão ao quadro social daquele:

§ 19 No caso de alínee "a" do artigo anterior, ter se dado no prazo de 12 meses anterior ao
pedido de readmissâo, mediante ao pagarnento de 06 mensalidades.

§ 2e No caso da alínea "b" do artigo anterior, mediante e pagamento antegrel dos débitos
devidamente corrigidos, mais multa de % salário-mínimo vigente a época do pedido de
readmissão.

§ 39 Nos casos des alíneas "c", "d" e,'f,' do aÍlilo anteraor, o socio poderá ser readmitido
mediante o pagemento de valor igual a 1 sâlário-mínimo vigente à epoca de readmissão.

6
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Art. 15. 5ão direitos dos associados:

| - Efetivos:

a) Ser eleito

b)Todos os demais direitos dos sócios contnbuintes

ll - Contribuintes:

a) O gozo dos benefícios prestados pela Associação

b) Votar

c) Requerer a convocação da âssembleie Gerâl Extreordinária, nos termos do Art 2g, alÍnea ,,c,,;

d) Denunciar em Assembleia Geral os erros, vícios ou eções da Diretoria, ou membros desta, e
que sejem lesivos à Associação;

e) Requerer à assembleia Geral das dêcisões da Diretoria;

Í) Participar dos eventos e atividades culturais promovidas pela Associação.

Art. 17. A contribuição mensel dos âssociedos é:

a) R§ a0,00 - Para servidores com cargo de técnico e demais servidores que não pertencem ao
quadro do TRT da 17ê Rêgião, ativos e inativos.

b) RS 60,00 - Para servidores com cargo de analista, ativos e inativos;

c) RS 90,00 - Para magistrados, âtivos e inàtivos;

Art. 18. A assembleia Geral é o órgão máximo da Associação, constituída por todos os

associãdos, obrigando suas deliberaçóes a todo o corpo social.

Parágrafo único. Todos os associados poderão apresentâr propostas.

Art. 20. A assembleia Geral reunir-se-á em sessões ordinárias e extraordinárias.

Parágrafo único. As sessôes ordinárias e extraordináries serão convocâdâs por Edital efixados

em local visível e publicado em órgão de imprensa local com pelo menos 8 (oito)dias de

antecedência, dele devendo constar obrigatoriamente:

a) Dia, hore e local da reunião;

b) Ordem do dia.

Art. 21. A assembleia Gerel só poderá delibera.. em primeirã convo , com

maioria 5imples dos sócios, no pleno gozo Ce seus direitos estatutári

n.o 16, td.: NavemaÍ, tala 1306, (entÍo vitóÍia/ts
.: 1233-0747' (NPl: 15.9ó3.79210001-84
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convocação, após trinta mínutos, com pelo menos 1% (Ltm por cento) do quadro de
associados.

Parágrafo único. As decisões da assembleia Geral seráo tomadas por meioria simples de votos,
sendo permitido o escrutínio secÍeto, exceto para destituir administradores e fazer alteraçôes
no Estatuto, observado o que disposto no paÍágrafo único, art. 59, do Código Civil BrasileiÍo.

Art. 25. As Assembleies Gerais Ordináriãs serão realizedas:

a) Anualmente, no decorrer do primeiro trimestre do ano, para a discussâo e relatório da
Diretoria referente ao exercício anterior;

b) Bienalmente, no decorrer do primeiro semestre do ano, para a eleição da Diretoria e do
Conselho Fiscal, observadas as disposições dos artigos anteriores.

Art. 26. Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal não poderâo votar sempre que seus
atos e pareceres forem objeto de julgamento, nos termos do art. 15, alínea ,,d,,.

An. 28. As Assembleias Gerais Extreordinárias serão reelizedas:

a) Para fixar ou alterar normas sobre as eleições da Administração;

b) Quando solicitadas pela diretoria;

c) Quendo solicitadãs nos termos do art. 15, alínee ',c,', desde que subscrito por um mínimo de
U5 (um quinto) dos associados no gozo de seus direitos estâtutários, devendo constar no
requerimento o motivo da convocação;

d) Pera deliberar sobre regulamento que fixar ou aumentar os valores da contribuição social.

Parágrafo único. Na hipótese de 1/5 (um quinto) dos associados subscreverem o
requerimento, não comparecer à assembleia Geral, convocada da forma da alinea ',c', deste
artigo, será a mesma consÍdêrada prejudicâdâ, especificando-se o fato na competente ata.

Art. 36. Compete ao presidente:

X - Convocâr, em até 60 (sessenta) dias antes do término do mandato, assembleia geral, para
criação da comissão eleitoral.

Art.48. Compete à Comissão Eleitoral convocar a eleição dos membros da Diretoria e do
Conselho Fiscal, em até 30 (trinta) dias antes do término üo mandato da atual diretoria, pela

Assembleia 6eral, que será precedida de edital de cor'vocação a ser publicado no prazo e na

forma estabelecide neste Estetuto, no qual deverão conster, obrigatoriamente:

Art. 49. O registro das chapas deverá observar os seguintes requi

a) Somente poderão ser candidatos os associados efetivos, de aco

preenchidos os requisitos exigidos;

o art. 69, desde que
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b) Os candidetos devem estar em pleno gozo de seus direitos e devem menifestar o seu
consentimento em concorrer, apondo sua assínatura no respectivo pedido de registro da
chapa;

c) Na nominetâ das chapas deverão conster os nomes e os respectivos cârgos dos candidatos;

d) A ordem de inscrição dos candidatos a conselheiro suplente na chapa indicará a sequência
que orientará sua utilização na substituição de efetivos no Conselho Fiscal;

e)A secretaria da AJUSTES prestará aos interessados os informes necessários para apreciação
dos nomes dos associados que reúnam as condições de elegibilidade;

f) O associado poderá concorrer somente através de uma chapaj

Parágrãfo único. Não poderão concorrer associados com inadimplência financeira.

Art. 56. A posse dos candidatos eleitos dar-se-á no dia subsequente ao término do mandato da
diretorie enterior.

§ 1e O mandato da Diretoria e do Conselho fiscalterá tJuração de dois anos.

Diante de inúmeres alterãções êstruturais, organizecioneis, que contemplem ãlterações e

supressões de números de artigos, fica revogado tacitamente o Estatuto anterior,
constituindo-se novo Estatuto, encaminhadl am anexo a essa Ata, que entra em vigor a partir
da data dessa Assembleia.

Após concluídas as deliberações sobre as aiterações Estatutárias, deu-se seguimento a

Assembleia, para preenchimento vacàncía do cârgo de 19 tesoureiro. O Presidente, apresentou
a carte do Sr. Giordano Trindade Damasceno Bruno, datada de 06 de dezembro de 2022, o
qual renúncia ao cargo de 19 Tesoureiro, sendo acatada pelos presentes. Com a vacância do
cargo de 19 Tesoureiro, ocorreu a necessidade de recompor e Diretoria da AJUSTES. Por
ascensão assumiria ao cargo de 19 Tesoureiro o Sr. Arnãldo 6omes Soares, 29 Tesoureiro,
brasileiro, casado, funcionário público federal, portador do RG n" 6.759.633-8 e inscrito no CPF

sob o númeÍo 007 -0214.377 -75, residente a Rua Ceará, L70,Praia da Costa, Vita Velha, ES. No
entento, como o mesmo renuncia a tal ascensão, preferinJo se manter no cargo atuel de 29

tesoureiro, para recompor a Diretoria, os presentes Ê!3geram e deram posse pera o cargo de
19 Tesoureiro, o 5r. Marcelo Peisino, bÍasil!'iio, casado, tuncionário público federal, portador
do RG l.636062 ES e inscrito no CPF 054.374.897-90 residente a Av dos Expedicionários, 96/8 -
Apto 405 - Jd Camburi - Vitoria - Es - Cep 29090 490, para complementêção de mandato âté
JU NHO/2023.
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Nada mãis havendo para o momento, eu, Silvane Ma!.ia Gonçalves Jecobina, lavrei a prêsente
ao que depois de lida e aprovada, vai assinada por mirn, pelo presidente e demais associados
presente . oticlc(5sZGs Lo(Z
George iz Barcelos Santos

1

Presidente
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dr[*,-.4,^ ,-1.E.,,, \-'--./\
Silvana Mariâ Gonçalves Jacobina

Vice-

Arna ld Gomes Soares
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