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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

SINDJUF/PB REALIZADA EM 16 DE JULHO  DE 2019. 

Aos dezesseis 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 4ª reunião extraordinária da diretoria executiva  do 

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

presidiu e foi secretariada pelo funcionário Geizon Lima Correia. Verificando o 

quórum estatutário, constatamos a presença dos seguintes Coordenadores: 

Gildazio Azevedo de Carvalho, José Genário Saraiva Filho, Evilásio da Silva 

Dantas, Perivaldo Rocha Lopes, Marcos José Santos e o advogado Wigner 

Nadjário. Registrada a ausência justificada dos coordenadores Maria Aurileide R. 

Lobo e Pedro de F. Lima Neto. Marcos Santos deu inicio a reunião propondo a 

inversão do ponto 2 da pauta, o que foi aprovado por todos os presentes, restou 

a pauta aprovada com os seguintes pontos: Ponto1. Deliberar sobre AGE para 

fins do pedido de Registro Sindical no Ministério da Justiça; Ponto2. Traçar 

estratégia de atuação dos Advogados no caso específico de processos 

administrativos disciplinar, movido contra filiados; Ponto3. Demais ações de 

cunho coletivo para ingresso. Iniciada a reunião, o coordenador geral Marcos 

Santos expõe para os demais coordenadores que a presente reunião 

extraordinária foi solicitada pela banca de advogados que prestam assessoria 

jurídica ao sindicato e que os temas tem caráter eminentemente jurídico e que a 

diretoria executiva deverá se manifestar a respeito dos temas a serem 

abordados. Pelo ponto 01. Foi dito pelo coordenador do jurídico Perivaldo Rocha 

que existe a necessidade premente de se obter o registro e a carta sindical do 

SINDJUF/PB para que o sindicato possa atuar como substituto processual nas 

ações coletivas em tramite ou a serem ingressadas no judiciário. O coordenador 

Claudio Dantas propõe que a AGE seja realizada nas dependências do TRE, 
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aproveitando audiência que irá ocorrer no próximo dia 26/07 na sede do 

Tribunal e que contará com a presença maciça dos servidores dos cartórios 

eleitorais do interior. Aberto o debate, ao final foi aprovado a convocatória da 

AGE para o dia 26 de julho no hall de entrada do Tribunal Regional Eleitoral, 

com primeira chamada para as 10 horas. Por Marcos Santos foi proposto e 

aprovado pelos presentes que o coordenador jurídico Perivaldo Rocha elaborasse 

o Edital junto com o advogado Wigner Nadjário, obedecendo todas as 

formalidades exigidas pelo Ministério da Justiça, inclusive observando os prazos 

e as publicações em jornal de circulação no estado e no DOU. Para o ponto 02, o 

Advogado Wigner Nadjário fez uma exposição das demandas e apresentou as 

estratégias a serem desenvolvidas para cada caso individualmente. Tratando de 

matéria que corre em segredo de justiça, por unanimidade, restou aprovado não 

se fazer nenhuma publicidade aos fatos aqui debatidos. Ponto 03. Pelo 

Advogado Wigner Nadjário, foi apresentado uma série de ações individuais que 

os filiados poderão desde já ingressarem em juízo, aproveitando toda assessoria 

jurídica prestada pelo sindicato e atendendo pedido formulado pelo coordenador 

Gildazio Azevedo de Carvalho, se abriu o debate sobre o Autorização para 

proposta de ação buscando o reconhecimento da natureza jurídica de 

vencimento da GAJ. Pelo coordenador jurídico foi proposto que a ação deveria 

ser proposta em Brasília/DF, já que existe jurisprudência favorável. Pelo 

coordenador Marcos Santos foi dito que tão logo seja dado entrada no registro 

da carta sindical no Min da Justiça que o sindicato ingressasse com a referida 

ação. Os demais coordenadores concordaram com a proposta. Por fim e fora da 

pauta, o coordenador Evilasio da Silva Dantas aproveitando a reunião faz relato 

de sua estadia em Brasília na semana passada e apresenta calendário de lutas 

proposto pela Fenajufe. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a 

reunião pelas 17h00 e lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente 



             

                        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 

 

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, 16 de julho 

de 2019.                 

                         

   MARCOS JOSÉ DOS SANTOS                       Geizon Lima Correia                                                                                                                            

     Presidente dos Trabalhos                                       Secretário 

 


