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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDJUF/PB REALIZADA EM 17 

DE AGOSTO DE 2018. 
 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de 2018, pelas 16h35, na sede 

administrativa do SINDJUF/PB, realizou-se a 10ª reunião da diretoria executiva do 

SINDJUF/PB. Estiveram presentes os Coordenadores Marcos Santos, Cláudio 

Dantas, José Genário, Gildázio Azevedo e Péricles Matias . Falta não justificada do 

coordenador Genedilson Monteiro. A reunião foi presidida pelo coordenador Marcos 

Santos e secretariada pela funcionária  Tânia Cabral e  constou dos seguintes pontos 

de pauta: 1. Informes: a)  XXII Plenária Nacional da Fenajufe; b)Reunião dos 

aposentados; c) Edital venda do terreno (Maurício); d)Entrega dos cartões de 

convênios no TRE e TRT; e) campanha de filiação; f) Informes sobre processo cível 

contra coordenadores. Ponto2. Viagem ao interior – Definir data e coordenadores; 

Ponto 03.Relação entre o Sindicato e a banca de advogados Dantas Mayer; ponto4. 

Convênio com a Faculdade Alfa em Pernambuco;  Ponto 5. Requerimentos;  ponto 6. 

Renovação do contrato do jornalista. A reunião foi iniciada pelo Presidente dos 

trabalhos Marcos Santos, que deu os informes sobre a Plenária da Fenajufe que 

aconteceu em Salvador, para ele, o saldo político foi muito positivo, os debates foram 

acalorados e aprovado um plano de lutas para a categoria, já a partir de agosto com o dia 

do “BASTA”. Dos pontos polêmicos aprovados, a questão da criminalização do aborto 

gerou muita polêmica e dividiu o plenário, mas ao final em regime de votação saiu 

vencedora a publicação de nota em nome da FENAJUFE. Por se tratar de uma decisão 

de uma das instâncias da Fenajufe, Marcos Santos alega que uma vez aprovada a 

matéria em foro próprio da Federação, não ver sentido o sindicato se posicionar contrário 

e como representante da Executiva não caberia assinar uma nota contra decisão de uma 

Plenária. O que podia ser feito disse Marcos, nós fizemos tanto eu com Claudio votamos 

pela não aprovação, mas a maioria dos delegados aprovou. Quanto a questão da ajuda 

ao sindicato no caso da condenação dos Coordenadores Chico Oliveira e Marcos Santos, 

na ação cível movida pelo Juiz Federal da 8ª Vara de Sousa, ficou para ser analisada na 

primeira reunião da FENAJUFE que ocorrer após a XXII Plenária. Em seguida Cláudio 

Dantas falou também sobre a Plenária, para ele foi muito positivo, falou sobre as 

deliberações e o calendário de lutas, sugeriu o sindicato fazer uma nota sobre o aborto e 

encampar essa luta fora da Fenajufe para mostrar que o sindicato não está a favor, mas 

que não pode ser contra uma decisão aprovada em uma Plenária da Fenajufe. Gildázio 

disse que ouviu criticas de filiados que na Plenária se faz muita política e deixa de lado os 

assuntos de mais  interesses para a categoria. Genário sugeriu o sindicato fazer uma nota 

mailto:sindjufpb@veloxmail.com.br


            

                    SINDJUF/PB 
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER 

    JUDICIARIO FEDERAL NO ESTADO DA PARAÍBA. 

Rua Heráclito Cavalcante, 48, Centro. 
João Pessoa/PB. CEP 58.013-340. Fone 83.3222-6898, 3262-0942, Fax 83.3262-0944. 

Email - sindjufpb@veloxmail.com.br, Homepage – sindjufpb.org.br 

 

explicando a decisão favorável da Fenajufe sobre o aborto, mas que o sindicato se 

posiciona contra.  Sobre a reunião dos aposentados Marcos Santos disse que teve um 

número expressivo na reunião mesmo apesar da chuva, falou da entrega dos cartões de 

convênios e jornais. Sobre o edital para a venda do terreno ficou prejudicado pela 

ausência do coordenador que solicitou o ponto. Quanto a entrega dos cartões dos 

convênios, Marcos Santos disse que foi entregue o restante dos cartões no TRT ficando 

entregar nos outros setores que funcionam  fora da sede, mas que na segunda feira  

entregará o restante. Na campanha de filiação Cláudio sugeriu abrir um banner no site do 

Sindjuf/PB,  facilitando o acesso a ficha de filiação e que da forma como está dificilmente 

será acessada pelos filiados. Marcos Santos ficou com a tarefa de encaminhar oficio aos 

Tribunais, solicitando relação dos filiados por ordem alfabética, com NOME/DATA DO 

NASCIMENTO/CPF/EMAILS/LOCAL DE TRABALHO E CIDADE DE LOTAÇÃO. Em 

relação a marcha do dia 13 de setembro em Brasília, ficou deliberado não enviar 

representante por motivo financeiro e que o coordenador Marcos Santos já se dispôs ir 

pela Fenajufe. No ponto2. Relativo a Viagem ao interior, ficou marcada a data de 27 a 31 

de agosto com os coordenadores  José Genário e Marcos Santos. Ficou aprovada a ida 

do jornalista em seu carro nessa caravana junto com  os  coordenadores Marcos Santos e 

Genário, e que  o sindicato ao invés de locar um carro, pagaria ao jornalista em forma de 

diárias mais o combustível e  a hospedagem, reduzindo em mais de 50% as despesas 

com a viagem.  No ponto 3. Banca de advogados, Marcos Santos fez uma pequena 

explanação sobre à distância que há entre a banca Dantas Mayer  e o sindicato, disse 

que a AJN da Fenajufe está sempre presente atendendo as demandas da federação, 

demonstrando pro atividade e buscando promover  ações do interesse da categoria. Citou 

que aqui no sindicato a banca de advogados tem que ser provocada  o que torna negativo 

a nossa relação custo/benefício. Genário disse que os filiados de Campina Grande 

perguntaram o porquê do advogado ter deixado de dar plantão no Fórum e a explicação 

dada seria por falta de demanda, o que no seu entendimento não é verdadeiro. Genário 

pediu que seja feito um ofício solicitando ao TRT o pagamento do seu plano de saúde e 

descontando na conta corrente dele, a complementação. Péricles Matias ficou 

encarregado de marcar uma reunião com os advogados da banca Dantas Mayer para o 

dia 31 de agosto (sexta-feira) junto com os diretores para cobrar  mais eficiência. Ponto 4. 

Convênio com a Faculdade Alfa de Pernambuco, ficou aprovado que a faculdade enviará 

uma proposta de convênio para os diretores analisarem  e apresentar na próxima reunião 

para aprovação ou não.  Cláudio Dantas falou sobre  o movimento Agosto Lilás que se 

refere a prevenção do feminicìdio  e sugeriu que o sindicato promova no T R E uma mesa 

redonda no dia 29 de agosto, tendo como palestrante a Juíza de Direito  Rita de Cássia. 

Foi acrescentado o ponto 6. Renovação do contrato do jornalista George Medeiros que 

havia sido vencido em 04 de agosto. Marcos Santos falou sobre o termino do contrato que 
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foi feito por três meses e pôs em discussão a renovação do contrato, todos falaram bem 

do trabalho jornalístico que ele está fazendo no sindicato, após alguns argumentos ficou 

aprovado a renovação do contrato, passando do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

para R$ 800,00 (oitocentos reais) no período de 04/08/2018 a 04/12/2018. Não havendo 

mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 18h00 e lavrada a presente ata que vai 

assinada pelo presidente dos trabalhos, Marcos Santos, pela secretária dos trabalhos, 

Tânia Cabral, e rubricada pelos coordenadores que estiveram presentes. Em anexo 

segue a lista de presença assinada e os pontos de pauta elencados. João Pessoa, 26 de 

julho de 2018. 

                                         

MARCOS JOSÉ DOS SANTOS                                              Tânia Verônica Fernandes Cabral 

       Presidente dos Trabalhos                                                            Secretária dos trabalhos 
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