
             

                        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 
Email – sindjuf03@gmail.com, Homepage – sindjufpb.com.br CNPJ 24.507.816/0001-74 

 

 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

SINDJUF/PB REALIZADA EM 26 DE JULHO DE  2019. 

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de 2019, pelas 15h00, na sede 

administrativa do SINDJUF/PB, localizado à Rua Heráclito Cavalcante, 48 centro, 

nesta Capital, realizou-se a 7ª reunião ordinária da diretoria executiva do 

Sindjuf/PB, convocada pelo Coordenador Geral Marcos Santos que presidiu a 

reunião sendo secretariada pelo funcionário Geizon Lima. Verificando o quórum 

estatutário, constatamos a presença dos seguintes Coordenadores: José Genário 

Saraiva Filho, Evilásio da Silva Dantas, Perivaldo Rocha Lopes, Cláudio Aurélio 

Dantas, Pedro de F. Lima Neto, Marcos José dos Santos e o Suplente Rômulo 

Carvalho Correia Lima que substituiu o coordenador Gildázio Azevedo. Registrada 

a ausência justificada da coordenadora geral Maria Aurileide R. Lobo e não foi 

justificada a ausência do Coordenador Péricles Costa Matias. Marcos Santos deu 

inicio a reunião com seguintes pontos: 01. (Calendário de atividades contra a 

Reforma da Previdência): a) 29 de julho a 09 de agosto – Pressão sobre os 

parlamentares (Deputados e Senadores) no Estado; b) 05 a 06 de agosto – 

Manifestações nos aeroportos de João Pessoa e Campina Grande – 

(providências); c) 13 de agosto – Dia Nacional de Mobilização e Paralisação 

contra a Reforma da Previdência. 02. Registro Sindical – AGE dia 23 de agosto de 

2019 (providências); 3. Contrato de serviços – Assessoria Contábil; 04. 

Requerimentos; 5.Contratar  Estagiários. Por volta das 15h30 foi iniciada a 

reunião com aprovação de acréscimo na pauta do ponto.05 proposto pelo 

coordenador de finanças Evilásio Dantas que sugere a contratação de estagiários 

em substituição aos funcionários demitidos. Pelo ponto 01, o coordenador geral 

Marcos Santos apresentou o calendário de atividades proposto para o sindicato 

até o dia 23 de agosto. Aberto os debates. O coordenador Marcos Santos informa 

que manteve contato com o Presidente da Astre e solicitou uma articulação para 
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uma audiência com o Senador Maranhão. Quanto à Senadora Daniela Ribeiro 

restou aprovado que a coordenação geral mantivesse contato com a assessoria 

da parlamentar e agendasse uma audiência. Na alínea b) o coordenador geral 

Marcos Santos propôs uma mudança nas manifestações nos aeroportos de João 

Pessoa e Campina Grande nos dias 05 e 06 de agosto. O motivo da mudança 

proposta seria em razão de que o dia 05 de agosto ser feriado em João Pessoa e 

recaindo numa segunda feira, transformar-se-ia num feriadão e segundo o 

coordenador Marcos Santos, esvaziaria a mobilização da categoria. O 

coordenador jurídico Perivaldo discordou da mudança e propõe manter o 

calendário. O coordenador Evilásio acompanha a proposta de Perivaldo e afirma 

que essa semana de 05 a 09 de agosto será vital para a votação em segundo 

turno na Câmara Federal e que ele, como representante da FENAJUFE irá viajar à 

Brasília no dia 04 de agosto. Pelos coordenadores Evilásio e Perivaldo é obrigação 

de toda diretoria e suplentes estarem presentes nas atividades do aeroporto, 

independente de ser feriado ou não. O coordenador Marcos Santos rebateu a 

proposta e afirmou que dificilmente teria condições de mobilização da categoria 

num feriadão e muito menos da participação da diretoria. O coordenador Marcos 

Santos informa ainda que nesta sexta(26) irá participar de reunião com a 

coordenação das entidades que farão as atividades de caráter nacional no dia 13 

de agosto e irá propor a manutenção das atividades no aeroporto Castro Pinto no 

dia 05 de agosto. Ao final dos debates, o coordenador Perivaldo apresentou 

proposta alternativa propondo que havendo anuência com outras entidades 

sindicais sobre as manifestações no aeroporto no dia 05 de agosto, o calendário 

seria mantido, se não, se transferia essa atividade para o dia 12 de agosto. O 

coordenador Marcos Santos concorda com a proposta e afirma que dificilmente a 

Câmara Federal colocará em segunda votação, nesta semana de 05 a 09 de 

agosto, a Reforma da Previdência. Em regime de votação, foi aprovada a 

proposta do coordenador Perivaldo na forma proposta. Pela alínea c) o 
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coordenador Marcos Santos afirma que, sem ser pessimista, não vislumbra no 

seio da categoria motivação para mais uma paralização das atividades no 

judiciário federal. O coordenador Pedro e o coordenador Rômulo concordam com 

a exposição do coordenador geral e afirmam que tanto no TRE como na Justiça 

Federal, respectivamente, dificilmente teriam condições de articular uma grande 

mobilização junto às bases da categoria. Após os debates, o coordenador Marcos 

Santos propôs uma atividade interna em forma de palestra ou debate em um dos 

tribunais. O coordenador Claudio Dantas propôs um debate com o tema: “ como 

fica sua aposentadoria, se for aprovada a Reforma da Previdência”. Restou 

aprovada a proposta de uma atividade interna, cabendo ao coordenador Claudio 

Dantas manter contato com palestrante capacitado para expor sobre o tema 

proposto. Ponto 02. Providências executadas para obtenção do Registro Sindical. 

Pelo coordenador geral Marcos Santos foi dito que na última reunião foi aprovada 

a realização de AGE com esse objetivo para o dia de hoje(26), entretanto  

observando-se os prazos previstos na Portaria do Min. Da Justiça, foi constatado 

a impossibilidade da realização da AGE nessa data e portanto, foi sugerido pelo 

coordenador jurídico Perivaldo a nova data que seria no dia 16 de agosto. Por 

Marcos Santos foi esclarecido que a referida portaria faz uma série de exigências, 

tais como: realização da AGE em 20 dias contados da publicação do Edital no 

DOU; publicação do Edital em Jornal de grande circulação no estado. Registro no 

Sistema Eletrônico de Informação – SEI , do Min. da Justiça, Cerificação digital 

do sindicato e em razão disso, combinando com o coordenador jurídico Perivaldo, 

foi proposto que a AGE fosse realizada no dia 23 de Agosto. Assim sendo, o edital 

foi publicado no dia de hoje(26) no DOU e será publicado no Correio da Paraíba, 

provavelmente no dia de amanhã(27). Como providência para realização da AGE 

foi solicitado ao Presidente, espaço no hall de entrada do Tribunal Regional 

Eleitoral na Paraíba. Ponto 03. Revisão do contrato de prestação de serviços 

contábeis. Pelo Coordenador Geral Marcos Santos foi informado que recebeu 
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proposta de revisão do contrato pela assessoria contábil e que em reunião 

administrativa com a contadora, Marcos Santos informa da impossibilidade de 

reajuste na quadra atual de dificuldades. Entretanto, após ouvido os prós e 

contra, Marcos Santos apresentou proposta de reajuste da seguinte forma: O 

pagamento atual é na ordem de R$ 1 208,00(hum mil, duzentos e oito reais) e 

levando-se em conta que desde 2010 não houve nenhum reajuste, o novo 

contrato ficaria no patamar de R$ 1 408,00 ( hum mil, quatrocentos e oito reais), 

um aumento de R$ 200,00(duzentos reais) em três anos, que o coordenador 

Marcos Santos entendeu satisfatório. O coordenador de finanças Evilasio 

concordou com a proposta desde que não fosse pago 0 13º salario que vinha 

sendo pago pela diretoria anterior e que essa nova diretoria em reunião passada, 

já havia vetado. Os demais coordenadores aprovaram o reajuste na forma 

apresentada. Ponto 04. Requerimentos: O coordenador Pedro solicitou que fosse 

encaminhado ofício ao CNJ exigindo o cumprimento da Resolução do próprio CNJ  

2011/2015 para que dê ultimato aos Tribunais Superiores e os Tribunais 

Regionais para a criação da Gratificação Permanente de Atividade de TIC 

(GAPTIC). Foi unânime a aprovação do requerimento cabendo à coordenação 

geral providenciar o solicitado. Ainda pelo coordenador Pedro, foi informado para 

os coordenadores, de rumores que correm no Tribunal Eleitoral de possível 

mudança no horário da jornada de trabalho dos servidores. Por ele foi proposto 

que com as ferramentas de TI que dispõe poderia ouvir a opinião dos servidores 

através de uma enquete específica para os servidores e servidoras daquele 

tribunal. Em votação todos acharam a proposta muito louvável e aprovaram por 

unanimidade. O Requerimento da Escola Cidadã Integral, deixou de ser apreciado 

por determinação do conselho fiscal que proíbe neste momento qualquer ajuda 

financeira para outras entidades. Ponto 05. Contratação de Estagiários. O 

coordenador Evilásio Dantas falando da crise financeira do sindicato afirmou que 

até dezembro devem-se reduzir despesas com pessoal e que além de Marilene se 
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faz necessário à demissão de mais um funcionário, devendo ficar com no máximo 

02 funcionários e para suprir essas demissões seria necessário se aprovar a 

contratação de estagiários através de convênios com órgãos e universidade e que 

tal medida impactaria positivamente na saúde financeira do sindicato. O 

coordenador Perivaldo falou que a diretoria havia aprovado a demissão de Juliane 

e Marilene, portanto não tínhamos autorização para mais demissões, embora não 

fosse contra a contratação de estagiários, na forma da lei. Como a matéria 

implicaria em novas demissões, restou aprovado que a contratação de 

estagiários, se necessário, será possível, entretanto a questão de nova demissão 

seria matéria de nova reunião previamente agendada. Não havendo mais nada a 

tratar, foi encerrada a reunião pelas 17h00 e lavrada a presente ata que vai 

assinada pelo presidente dos trabalhos, Marcos Santos, pelo secretário dos 

trabalhos, Geizon Lima, 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 2019. 

 

                                         

 MARCOS JOSÉ DOS SANTOS                      Geizon Lima Correia  

     Presidente dos Trabalhos                                     Secretário 

  

 


