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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

SINDJUF/PB REALIZADA EM 13 DE  SETEMBRO DE 2019. 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de 2019, pelas 15h00, na sede 

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

centro, nesta Capital, realizou-se a 10ª reunião ordinária da diretoria 

executiva do Sindjuf/PB, convocada pelo Coordenador Geral Marcos Santos 

que presidiu a reunião sendo secretariada pela funcionária Tânia Verônica 

Cabral, e que apresentou os seguintes pontos de pauta: 01. Informes:   

a)sobre a Ampliadinha da Fenajufe, b) Atividades em Brasília do Coordenador 

Evilásio Dantas – viagem ao interior,  c) Jurídico ( GAE x VPNI; AÇÃO DA GAJ; 

REGISTRO SINDICAL)   02. Posse do Suplente da coordenação geral; 3. 

Dissídio Coletivo dos funcionários do SINDJUF/PB; 4. Requerimentos. 

Verificando o quórum estatutário, constatamos a presença dos seguintes 

Coordenadores: José Genário Saraiva Filho, Evilásio da Silva Dantas, Perivaldo 

Rocha Lopes, Cláudio Aurélio Dantas, Marcos José dos Santos, Gildázio 

Azevedo Carvalho, Péricles Costa Matias, Pedro de F. Lima Neto e Maria José A. 

de Oliveira. O presidente dos trabalhos  Marcos Santos,  fez a leitura da pauta, 

e pediu a sua inversão de forma que o ponto 2. (Posse do Suplente da 

Coordenação Geral), fosse discutido como 1º ponto, para que a coordenadora 

devidamente empossada, pudesse votar as demais matérias da pauta. 

Proposta aprovada, o coordenador Marcos santos iniciou a reunião 

contextualizando as razões da posse do suplente da Coordenação Geral.  Pelo 

coordenador Marcos Santos foi dito que com o pedido de licença da 

Coordenadora Maria Aurileide, abriu-se uma vacância na coordenação geral 

que deverá ser ocupada por um suplente lotado no TRT13ª. Alegou que 

conversou com Marcos Brasilino e que este  declinou de seu direito, da mesma 

forma  Maria Dalva S. Ferreira também declina seu direito de posse por 
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questões de saúde, tendo portanto, sido convocada para esta reunião a 

suplente Maria José A.Oliveira que se fez presente.Com a palavra, foi dito pela 

própria coordenadora que não tinha experiência no movimento sindical e  

solicita aos coordenadores presentes que sua posse se faça em uma outra 

coordenação que não na coordenação geral. O coordenador Marcos Santos 

propôs um remanejamento na atual estrutura da diretoria executiva, onde um 

coordenador da executiva assumiria a coordenação geral e a vaga deixada em 

aberto seria preenchida pela suplente Maria José A.Oliveira. Aberto os debates 

pela mesa, o coordenador Cláudio Dantas sugeriu o nome do coordenador 

Pedro Lima Neto para a coordenação geral elencando suas qualidades e 

competência para desempenhar tal função .  O coordenador Evilásio Dantas, 

sugeriu o nome do coordenador Gildazio Carvalho que atualmente coordena a 

comunicação e imprensa do sindicato. O coordenador Pedro Lima Neto disse 

que embora considerando a condição temporária da vacância, coloca-se à 

disposição da diretoria e que em qualquer função irá contribuir da melhor 

maneira possível. O coordenador Gildazio Carvalho disse que está a disposição 

para colaborar com todos e ajudar a atual diretoria no que for preciso também 

como coordenador geral. Em sua intervenção, o coordenador Marcos Santos 

disse que ambos os coordenadores Pedro Neto e Gildázio Azevedo possuem 

excelentes qualidades profissionais, mas se manifesta favorável ao nome de 

Gildázio, por este, está na luta sindical há mais tempo, operando desde a 

fundação desta entidade.  O coordenador Cláudio Dantas manteve sua 

proposta. Em regime de votação foi colocada as duas propostas veiculadas; 

proposta 1. Propositura de Cláudio Dantas propõe o remanejamento do 

coordenador Pedro F.Lima Neto  para a coordenação geral; Proposta 2. 

Proposta pelo coordenador Evilásio Dantas, sugere o remanejamento do 

coordenador Gildazio Carvalho  para a coordenação geral. Em votação, restou 

aprovada a proposta 2 pelo placar de  3 x 2 (votos). Concluida essa etapa, a 
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Diretoria Executiva na forma estatutária, dá posse formal na Coordenação 

Geral, o coordenador Gildazio Azevedo de Carvalho da Justiça Federal e, em 

ato contínuo, também na forma estatutária foi dada a posse na coordenação 

de Comunicação e Impressa, a coordenadora Maria José A.Oliveira na vaga 

aberta com o remanejamento de Gildázio para a coordenação geral. Passando 

para o ponto 2. Informes a) sobre a ampliadinha da Fenajufe.  O coordenador 

Gildazio em sua avaliação disse que o evento,  no geral, foi positivo. Informa 

também que durante a ampliadinha da Fenajufe, apresentou pedido de apoio a 

federação na luta do Oficiais de Justiça em todo Brasil na questão relativa ao 

VPNI x GAE. b) O coordenador Evilásio Dantas nos seus informes, afirma que a 

categoria como um todo está  desmobilizada, que a maior dificuldade não está 

no governo e sim da base. Entende que na base da categoria, grande parte 

está defendendo o NS e a outra parte com a questão dos quintos e que não 

vislumbra um final feliz. Sobre a viagem que fez ao interior do estado, informa 

que os filiados da VT de Souza, cobraram do sindicato vários convênios, e que 

será  preciso outra viagem nessa próxima semana. O coordenador Marcos 

Santos, concorda com a necessidade de nova viagem, mas pondera para que 

somente seja realizada quando estivermos na posse das carteiras para 

identificar nossos filiados nas lojas conveniadas, assim com os adesivos para 

identificar cada estabelecimento que realizou convênio com este sindicato. Em 

debate, foi aprovada a viagem ao interior do estado após retorno do 

coordenador Evilásio Dantas de Brasília/DF.   O coordenador Pedro Neto afirma 

que tanto o sindicalismo aqui praticado como na federação devem abrigar 

todas as correntes, devendo existir uma pluralidade para que possa agradar a 

todos. Em seu ponto de vista afirma ter observado em muitos Tribunais 

servidores defendendo a Reforma da Previdência e, afirma ainda, que hoje a 

quantidade de ativos no PJF é quase igual a dos inativos, o que é um dado  

preocupante que coloca em risco o futuro das futuras aposentadorias. c) O 
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coordenador Perivaldo faz um resumo de todas as ações promovidas pela 

banca jurídica do sindicato e com relação ao Registro Sindical, informa que já 

foi providenciado toda documentação exigida e que está tendo alguma 

dificuldade com o pedido online de registro no site do MIN da Justiça, mas que 

o advogado do sindicato está acompanhando. O Coordenador Marcos Santos 

afirma que os cartões dos filiados para apresentarem  na utilização dos 

convênios, bem como os adesivos estarão prontos na próxima semana. Ponto 

3. Dissídio Coletivo dos funcionários do SINDJUF/PB. O coordenador Marcos 

Santos apresentou proposta de acordo Coletivo do Sindicato  dos 

Trabalhadores em Entidades Sindicais, relativo aos funcionários desta 

entidade. Aberto os debates o coordenador Marcos Santos passou a leitura do 

texto, usando como método a aprovação das clausulas que não forem 

destacadas. Assim sendo, após leitura da proposta, passaram a ser discutidas 

as cláusulas destacadas. Pela ordem, na Cláusula Quarta que fala da Correção 

Salarial, foi pedido pelo SINDTESP um reajuste de 5% ( cinco por cento), mas 

que diante da crise que estamos vivendo, inclusive com demissão de 

funcionários, a direção executiva, por unanimidade, entendeu que no momento 

a entidade não suportaria a concessão de reajuste, embora entendesse justa. 

Entretanto, deixa uma janela aberta para que em janeiro do próximo ano, 

dependendo do cenário político e da saúde financeira do sindicato, se fazer 

uma mesa de negociação e, sendo possível, se aditaria o presente acordo. 

Ficando essa cláusula com a seguinte redação: CLAUSULA QUARTA - DA 

CORREÇÂO SALARIA Diante da crise que vivenciamos na atual  quadra 

política, com a queda do número de filiados e redução da arrecadação, não 

será concedido reajuste  no atual momento. Entretanto, fica garantido á todos 

os empregado do SINDJUF/PB, a perspectiva de a partir de janeiro de 2020, se 

promover uma mesa de  negociação de reajuste de acordo com as condições 

financeiras do SINDJUF/PB.  Na Cláusula nona Da Estabilidade. Foi proposto 
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e aprovado a redução da estabilidade do funcionário que passaria de três(03) 

para 01(um) mês de estabilidade para qualquer funcionário do SINDJUF/PB, a 

dispensa após o acordo do dissídio  coletivo.  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. 

DO VALE ALIMENTAÇÃO. Nessa cláusula, a diretoria executiva através dos 

diretores presentes à reunião, entendeu e aprovou fixar um valor superior ao 

pedido pelo sindicato dos funcionários como forma de compensar a não 

concessão de reajuste no salário base, ficando com a seguinte redação : A 

partir de 1º de setembro de 2019 o Vale Alimentação concedido pelo 

Sindjuf/PB, aos seus funcionários será de 22 (vinte e dois) tickets no valor de 

R$ 38 (trinta e oito) reais  cada. Na cláusula VIGÉSIMA PRIMEIRA que 

trata do Assédio Moral, foi unanime a votação pela exclusão dessa cláusula, 

devendo o funcionário, quando prejudicado, recorrer ao judiciário.  Na 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA Que trata da multa em caso de 

descumprimento de quaisquer das cláusulas acordadas, o SINDJUF/PB, através 

da diretoria executiva propôs o pagamento de multa de até 01 (hum) salário 

mínimo em favor do empregado prejudicado. Ponto 4. Requerimentos foi 

aprovado uma quantia no valor de até R$ 300,00 (trezentos reais) para os 

Jogos Internos do TRE/PB.  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, Tânia Verônica 

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

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

Pessoa, 13 de setembro de 2019. 

                                         

 MARCOS JOSÉ DOS SANTOS                          Tânia Verônica F. Cabral  

     Presidente dos Trabalhos                                            Secretário 

 


