
REGIMENTOINTERNO 

Setor Juridico - SINPEF/MG 

CAPiTULO I 

Da Finalidade 

Art. 1° 0 Setor Juridico do SINPEF/MG - SEJURISINPEF/MG, subordinado a 
Diretoria Executiva, destina-se a defesa e protegc3o dos direitos e prerrogativas 

dos associados do Sindicato dos Policiais Federais no Estado de Minas Gerais, 

bem como do pr6prio ente sindical, nos termos e condigoes relacionados nesse 

regimento. 

Paragrafo unico. Alem dos associados, estende-se a defesa de que trata esse 

artigo aos seus dependentes, entendendo-se esses como: 

I - seus conjuges; 

II - seus filhos, ate vinte e quatro anos de idade. 

Art. 2° - 0 SEJUR atuara mediante prestagc30 de assessoria juridica que 

compreende os seguintes servigos: 

I - ouvidoria e orientac;c3o preliminar; 

II - elaboragc3o de pareceres; 

III - elaborac;c3o de contratos; 
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IV - assistencia juridica contenciosa e preventiva, judicial e extrajudicial, 

patronato de agoes judiciais e procedimentos administrativos. 

V - outros, excepcionalmente, a criterio da Diretoria Executiva. 

CAPiTULO II 

Da Organiza9ao 

Art. 3° 0 Setor Juridico do SINPEF/MG compoe-se de: 

I - corpo tecnico pr6prio de advogados, funcionarios e estagiarios; 

II - escrit6rios contratados; 

III - escrit6rios conveniados. 

Paragrafo (mico. A distribuic;ao dos servic;os relativos a assessoria juridica entre 

os componentes do SEJUR atendera aos criterios de eficiencia e 

economicidade, a juizo da Diretoria Executiva. 

CAPiTULO III 

Do Funcionamento 

Art. 4° - A atuagao do Setor Juridico do SINPEF/MG atendera as seguintes 

diretrizes: 

I - plena autonomia tecnica na execu9ao de sua atividade-fim; 

II - responsabiliza,ao de funcionarios, estagiarios, contratados e conveniados I 
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pelos atos que, no exercicio profissional, praticarem com dolo ou culpa em 

detrimento do SINPEF/MG e/ou associados e seus dependentes; 

III - comportamento urbano e cordial de funcionarios, estagiarios, contratados e 

conveniados para com associados e seus dependentes, exigida reciprocidade 

de tratamento por parte desses ultimos, sob pena de infringencia as 

disposi<;oes do estatuto do SINPEF/MG; 

IV - presteza no fornecim'ento de informa<;oes ace rca do tramite processual 

das demandas de assoCi ados e dependentes, sempre que solicitado, 

observando-se a ordem de prioridade existente em fun<;ao dos demais 

expedientes em tramite; 

V - gratuidade na presta<;ao de assessoria juridica que se relacione 

diretamente as atividades laborais do associado no Departamento de Policia 

Federal, observadas as disposi<;oes dos artigos 8° a 11 desse regimento. 

§ 1° No caso de assessoria juridica nao diretamente relacionada as atividades 

laborais de que trata 0 inciso IV desse artigo, 0 associ ado ou dependente 

podera fazer usa do servi<;o previsto no inciso I do artigo 2°, podendo, se assim 

o desejar, ser encaminhado a escrit6rio contratado ou conveniado, onde a 

demanda sera havida como particular, e devidos os correspondentes 

honorarios advocaticios 

§ 2° Havendo controversia, cabera a Diretoria Executiva 0 juizo acerca de 

determinada demanda relacionar-se ou nao diretamente a referidas atividade 

laborais. 

§ 3° 0 atendimento do Setor Juridico a associados e dependentes ocorrera 



semanalmente, mediante agendamento previo, em dia e hora a que se dara 

divulgac;ao. 

§ 4° Ressalvam-se das disposic;6es do paragrafo anterior as situac;6es 

consideradas urgentes a criterio do Setor Juridico ou da Diretoria Executiva. 

Dos Impedimentos 

Art. 5° - E vedado ao SEJURISINPEF/MG a prestac;ao de assessoria jurfdica 

nas seguintes situac;6es: 

I - associado ou dependente que pleiteie litigar contra outro associado ou 

dependente; 

" - feitos nos quais haja conflito de interesse entre 0 SINPEF/MG e associado 

ou dependente; 

"I - ac;ao judicial que tramite fora do territ6rio de Minas Gerais, salvo processos 

em fase recursal, que tramitem em 2a instancia; 

IV - causas com clara probabilidade de insucesso, mediante manifestac;ao 

fundamentada. 

V - em favor de associado ou dependente seu, filiado ao SINPEF/MG ha 

menos de seis meses, contados a partir do primeiro desconto da contribuic;ao 

sindical em folha de pagamento; 

VI - propositura de a9ao judicial individual solicitada par associado au tP 



dependente, diante da previa existencia de a980 coletiva de mesmo objeto ou 

da iminencia de sua propositura; 

Paragrafo unico. Por provoca980 do interessado, a Oiretoria Executiva, ouvido 

o SEJUR, podera autorizar exce90es as veda90es constantes desse artigo. 

Art. 6° 0 acompanhamento de feitos administrativos ou judiciais n80 

patrocinados desde sua origem pelo Setor Juridico sera precedida de avalia980 

quanto a sua conformidade as disposi90es desse regimento. 

Art. 7° Na hip6tese do artigo anterior, havendo manifesta980 positiva do 

SEJUR, a atuay80 desse, em todo caso, somente se dara mediante 

comunicay80 expressa do associado ou dependente, preferencialmente por 

escrito, com antecedencia minima de dez dias da data para a qual esta prevista 

a pratica do pr6ximo ate processual ou procedimental. 

Oas Oespesas em A90es Judiciais 

Art. 8° Na hip6tese de 0 associado litigar individualmente atraves do corpo 

tecnico proprio do Setor Juridico sem os beneficios da gratuidade de justi9a, 

nos termos da Lei 1.060/50, ele devera arcar com todas as custas e despesas 

processuais, em qualquer das instancias judicia is. 

Paragrafo unico. Incumbem tambem exclusivamente ao associado ou 

dependente os gastos com honorarios periciais e a contratay80 de profissionais 

liberais e prestadores de servi90 tais como contadores, despachantes, a 

obten980 de c6pias e outras diligencias extrajudiciais. 



Art. go Eventuais honor<3rios e demais despesas decorrentes da interposigao de 

recursos as instancias" e'xtraordinarias, sobretudo STF e ST J, devidos a 
," 

escrit6rios contratados ou conveniados, serao custeados diretamente pelo 

associ ado ou dependente, sem qualquer participayao do SINPEF/MG, salvo 

nos casos expressamente autorizados pela Diretoria Executiva e demonstrada 

a viabilidade juridica da continuidade do feito. 

Art. 10. Na eventualidade da existencia de onus da sucumbencia em ayoes 

individuais, estes correrao por conta do associado ou dependente. 

Art. 11 . Sera devido ao SINPEF/MG, em caso de sucesso nas ayoes 

individuais ajuizadas a partir da publicayao desse regimento, 0 percentual de 

10% dos valores havidos em razao da condenagao a pagamento ou 

ressarcimento pecuniario. 

Dos prazos 

Art.12. Os prazos para atuayao do Setor Juridico nos serviyos de assistencia 

juridica ao associado ou dependente sao de: 

I - quinze dias para elaboragao de pareceres e contratos; 

II - trinta dias para propositura de agoes judiciais individuais e coletivas; 

III - trinta dias para redagao de pedidos administrativos; 

IV - sessenta dias para redagao de agoes ordinarias em procedimentos 

administrativos disciplinares. 

§ 10 Os prazos nao especificados nos incisos deste artigo respeitarao as 



disposigoes legais ou serao acertados entre 0 Setor Juridico e 0 interessado, 

observando-se, afnda>~yb~a~'ril de prio'ridade ,d'os procedimentos em curso no 
• >:' l. ~ ~(, ,.ir~~ ;·«' ... : . . 

SEJUR. . ," :': ,: ' 
, j I ~ , 

""c" ~ _,' .' 
0 , ' , • • ' 

§ 2° Os prazos de que trat~ '''esse artigo comegarao a correr ap6s 0 recebimento 
,;.,., 

de toda documentagao :,:~tiJ1Emte a demanda, quer solicitada ao associ ado ou 

dependente, quer a 6rgaos publicos ou privados. 

§ 3° Os casos fortuitos:; ;~rf6r¢if maior e 0 ]'uizo fundamentado de conveni€mcia, 

a cargo da Diretoria Exec~lt~a,' poderaosuspender a fluencia dos mencionados 

prazos, que retomarao seu curs~ tao logo superados os motivos que ensejaram 

a suspensao. 

§ 4° A referida suspen;sa'Ct" ~sera comunicada ao associado ou dependente 

atraves do enderego eletrorlico constante dos arquivos do SINPEF/MG, sendo 

de responsabilidade dos primeiros a atualizagao peri6dica de seus dados, 
, " V' I I ' 

Art. 13. 0 associ ado dO' ''C/ependente que tiver seu pleito registrado e que, 

comunicado da necessidade de alguma providencia a seu cargo, nao a tomar 

no prazo acordado, tera seu feito arquivado e, se ja em andamento, os 

procuradores constituidos pelo SINPEF/MG poderao, em caso de reincidencia, 

proceder a renuncia dos' po'fjeres concedidos para aquele feito. 

§ 1° 0 sindicalizado qUe,·tiver, pelos motivos citados no caput desse artigo, 

casos arquivados em tres ocasioes diferentes, nao podera utilizar-se dos 

servigos do Setor Juridico :'pelo periodo de um ano, contado da data do ultimo 

arquivamento, . , j. " , \. : 

I . . . 

§ 2° 0 SINPEF/MG ex'ime'::se de qualquer responsabilidade por eventuais 

1 . .... ,_·. _"..,,,. , 1. 



prejuizos havidos por omissao do sindicalizado, no caso das providencias a 

que se referem 0 capufH~;$~~ ; artigo . 
. : .. _;, .~:-y~, 

CAPiTULO IV 

, 'Das Disposi90es Finais 

Art. 14. Para todos os efeitos desse regimento, a Diretoria Executiva e 
representada pelo Presidente do SINPEF/MG e, na sua ausencia, pelos seus 

substitutos estatutarios. " I: '" 

,', t:. ·.: 

Art. 15. A Assembleia Geral Estadual constitui instancia recursal para todas as 

decisoes denegat6rias tomadas com base no presente regimento, devendo ser 

convocada conforme as disposi90es do Estatuto do SINPEF/MG. 

Art. 17. Os casos omissos 's~rao resolvidos de regra pela Diretoria Executiva e, 

excepcionalmente, via iXsse'mbleia Geral Estadual. 

Belo Horizonte, 11 de julho de 2013. 
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