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3ª ATA DA ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA DO SINDJUF/PB 

DIA 18/03/2022 

 

Aos dezoito dias do mês de março de 2022, às 10:00 horas, remotamente, por 

videoconferência pelo aplicativo de transmissão google Meet, verificado o 

quórum estatutário, iniciou-se a reunião da Assembleia Geral Extraordinária da 

Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal 

no Estado da Paraíba. A reunião foi presidida pelo Coordenador  Marcos Santos 

e secretariada pela funcionária Tânia Cabral. Presentes os coordenadores : 

Marcos Santos, Cláudio Dantas, Evilásio Dantas,  Cesar Fredrich, 

Marcos Brasilino, Péricles Matias e Perivaldo Lopes. Aberto os trabalhos 

pelo Coordenador Geral Marcos Santos, que fez a leitura do  Edital de 

convocação  n03/2022  constando a  seguinte pauta: 1. Informes sobre 

conjuntura nacional; 2. Discussão e votação sobre proposta de Greve 

Geral dos servidores do Poder Judiciário Federal, em todo Estado da Paraíba, 

para o dia 23 de março de 2022 – Pelo reajuste emergencial de 19,99% 

para todos os servidores públicos federais, estaduais e municipais; imediato 

envio ao Congresso Nacional do PL – NS Já; 3.Aprovar comando de greve 

por setor de trabalho, por órgão e dentro do possível nos municípios 

onde existir JF, TRT e Zonas Eleitorais.  Pelo Coordenador Geral Marcos 

Santos, foi instalada a AGE, atendendo à chamada do Sindicato dos 

Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado da Paraíba (SINDJUF/PB), 

com a participação dos servidores , foram abertas as  discursões  acerca da 

sua participação na greve geral, programada para o  dia 23 de março  de 

2022, onde se reivindica a reposição salarial de  19,99% para todos os 

servidores federais, estaduais e municipais. Foi preponderante o 

posicionamento dos Técnicos Judiciários, que  participaram em massa à AGE 
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que, em linhas gerais,  argumentaram os seguintes pontos: 1) que o NS tem 

sido procrastinado pela FENAJUFE há quase 7 anos, de modo que a negativa 

dos Técnicos Judiciários é uma resposta a essa situação;2) que os Técnicos 

Judiciários estão sendo negligenciados pela FENAJUFE, também no âmbito 

remuneratório; 3) que a negativa à adesão dos Técnicos Judiciários à greve é 

um mecanismo de pressão para que a FENAJUFE dê o devido respeito ao NS e  

a questão remuneratória dos Técnicos Judiciários; 4) que a greve geral é 

inócua à luz do art. 37, X, da CF/1988, porque não se trata de revisão geral 

anual (iniciativa legislativa de prerrogativa do Chefe do Poder Executivo), mas, 

sim, uma recomposição remuneratória (iniciativa legislativa de prerrogativa do 

Presidente do Poder Judiciário da União); 5) e que a própria FENAJUFE já havia 

publicado matéria informando que o Presidente Luís Fux, do STF, afirma ser 

favorável a recomposição salarial  e demonstrou simpatia com a proposta do 

NS.Os servidores que se mostraram favorável a greve geral argumentaram 

que embora o reajuste do judiciário dependesse de ação do STF,  a greve 

serviria para apoiar as demais categorias do serviço publico e fortalecer a luta 

da classe trabalhadora. Por fim, após longo debate, o Coordenador Marcos 

Santos submeteu a regime de votação o ponto da pauta que trata da 

Discussão e votação sobre proposta de Greve Geral para o dia 23 de 

março do ano em curso. Com a participação de 21 servidores, prevaleceu a 

negativa, a não aderência à participação na greve, com o escore de 11 

servidores (pela NÃO adesão à greve) e 6 servidores (pela adesão à greve) e 

ainda houve 1 abstenção. Ficou explicito que foi preponderante o 

posicionamento dos Técnicos Judiciários nesta AGE. Não tendo mais nada a 

tratar, foi encerrado a presente reunião por volta das 11h20, e que vai 

assinada por mim Tania Cabral e pelo Presidente dos Trabalhos  Marcos José 

dos Santos. João Pessoa, 18 de março de 2022.  
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      Marcos José dos Santos                                           Tânia Cabral 

     Presidente dos trabalhos                                 Secretária dos Trabalho                            

 

 

 

 

         

 

 

  

 

 

 

 

 


