
             

                        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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

SINDJUF/PB REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2019. 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de 2019, pelas 15h10, na sede 

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

nesta Capital, realizou-se a 9ª 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. 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 e Péricles 

Costa Matias. Registrada a ausência do coordenador Pedro de F. Lima Neto. 

Marcos Santos deu inicio a reunião com seguintes pontos de pauta: 01. 

Indicação de representante do SINDJUF/PB  em Reunião Ampliada da Fenajufe, 

no próximo dia 07/09/19;  02. Deferir pedido de afastamento da Coordenadora 

Geral Maria Aurileide Rocha Lobo e consequentemente promover a posse da 

Suplente Maria Dalva dos Santos Ferreira; 3 Autorizar despesas para viagem do 

Coordenador Evilásio da Silva Dantas à Brasília para audiência no STF, junto ao 

Senador José Maranhão, para apresentar demanda do NS.  A reunião foi iniciada 

pelo ponto 1. A indicação de um representante do SINDJUF/PB, para Ampliadinha 

da Fenajufe, no próximo dia 07/09. Aberto os debates, o coordenador Marcos 

Santos defende a ida de um representante do sindicato para junto com Evilásio 

que já está indo pela Fenajufe, informar os trabalhos desenvolvidos pelo 

sindicato no estado da Paraíba. Em seguida, o coordenador Evilásio Dantas citou 

os ganhos que a Paraíba vem obtendo através das ações da coordenação geral e 

de finanças e patrimônio, através do diálogo com os Tribunais, bem como sua 

própria intervenção atuando como plantonista da FENAJUFE, dentre eles, 

destacou: liberação do ponto eletrônico pelo TRT13ª; Possível pagamento 
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retroativo dos quintos( após definição do STF); cursos para os Agentes de 

Segurança e a luta pelo NS. Afirmou ser importante o sindicato mandar um 

representante. O coordenador Perivaldo Lopes indagou ao coordenador Evilásio 

Dantas sobre as finanças do sindicato. O coordenador de Finanças, Evilásio 

afirma que o fluxo de caixa ainda é baixo e requer cuidados, entretanto uma 

solução encontrada para enviar representante para os eventos da Fenajufe seria 

a aquisição de passagens aéreas pelo filiado, utilizando da opção de 

parcelamento. Assim ficaria mais suave a forma de pagamento, claro que isso, 

enquanto o sindicato estiver com dificuldades financeiras. O coordenador Gildazio 

Carvalho, solicitou ao coordenador jurídico que fosse feita a divulgação da ação 

em defesa da manutenção do quintos e acrescentou que tem servidores da 

Justiça Federal se filiando ao sindicato por conta da possível intervenção do 

sindicato ao impetrar ação objetivando que seja reconhecida a natureza de 

vencimento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) instituída, pela Lei 

11.416, de 15 de dezembro de 2006, computando-as na base de cálculo de todas 

as vantagens, adicionais e gratificações calculadas sobre o vencimento. O 

coordenador Cláudio Dantas, entende não ser necessário enviar representante 

para participar da Ampliadinha, pelo fato dessa reunião não ser uma instância de 

deliberação da Fenajufe e que nossa representação estaria contemplada com a 

ida do coordenador Evilásio Dantas pela convocação da FENAJUFE. O 

coordenador Evilásio, discorda do coordenador Cláudio e reforça os argumentos 

para a ida de um representante da diretoria executiva do sindicato e afirma que 

estava viajando como representante da Fenajufe e defendeu a ida do 

coordenador geral Marcos Santos.  O coordenador Genário acompanha a 

proposta do coordenador Evilásio Dantas. O coordenador Péricles Matias disse 

que para ter uma representatividade melhor concorda com a ida de um 

representante pelo sindicato e acompanha a proposta de Evilásio Dantas. O 

coordenador Marcos Santos falou do esforço que tem sido feito para regularizar 
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as contas do sindicato e afirmou que no próximo ano terá recursos para as lutas 

politicas e sindicais e para mandar representantes em todos os fóruns de debate 

da Fenajufe. O coordenador Cláudio Dantas defendeu outra proposta, afirmando 

ser favorável à ida de representante para Ampliadinha da Fenajufe, se fosse 

possível à ida de outro diretor para a audiência com o senador José Maranhão em 

Brasília, caso não sendo aceita essa proposta, votaria em não mandar nenhum 

representante. Após o debate e submetida proposta à votação, restou aprovado à 

ida de um coordenador pelo Sindjuf/PB, para a Ampliadinha da Fenajufe e em 

segunda votação, a escolha recaiu na pessoa do coordenador Gildazio Carvalho 

com recursos do sindicato.  No ponto 2. O coordenador Marcos Santos fez a 

leitura do pedido de licença da coordenadora Maria Aurileide e que foi aprovado 

por todos os presentes seu afastamento para tratamento de saúde. Quanto aos 

suplentes, Marcos Santos disse que pela ordem deve ser convocado um suplente 

do TRT, já que a coordenadora afastada pertence aquele órgão. Ainda com a 

palavra o coordenador Marcos Santos informa que falou com Marcos Brasilino e 

Maria José Avelino e ambos disseram que nesse momento não poderiam assumir 

a coordenação, restando a suplente Maria Dalva que foi convocada para tomar 

posse e não deu resposta. O pedido de licença de Maria Aurileide foi deferido e a 

posse do suplente ficou para a próxima reunião. Ponto 3. Autorizar despesas para 

viagem do coordenador Evilásio para Brasília para audiência com o senador Zé 

Maranhão. O coordenador Evilásio disse que essa viagem para não gerar 

despesas com hotel seria do tipo ida e volta no mesmo dia e defendeu a ida de 

um coordenador, já que por ser agente representa a luta do NS em toda sua 

extensão. Ainda Evilásio afirma que esta viagem além da luta pelo NS, servirá 

também para tratar da questão dos técnicos de informática, de assuntos 

pertinentes aos Agentes de Segurança e os Auxiliares Artífices.   O coordenador 

Cláudio Dantas em sua fala defende a ida de mais um diretor e pede para 

registrar em ata que o objetivo da viagem seja para tratar prioritariamente a 
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questão do NS. O coordenador Perivaldo disse ser a favor da ida de mais um 

representante, desde que seja uma pessoa preparada para falar sobre o NS, 

podendo ser um diretor atuante e ligado à luta do NS ou um servidor filiado com 

tais características extraído da base. O coordenador Evilásio Dantas defendeu a 

ida do coordenador geral Marcos Santos por entender que iria necessitar de 

articulador com experiência e trânsito pelos gabinetes no congresso nacional. 

Posto em votação a proposta do coordenador Evilásio que consiste na ida dos 

coordenadores Evilásio Dantas e Marcos Santos para a audiência com o senador 

José Maranhão no STF com recursos do sindicato, foi aprovada com cinco (05) 

votos favoráveis, um voto contra e uma abstenção. O coordenador Cláudio 

Dantas pediu para registrar em ata, declaração de voto, afirmando que se 

absteve por entender que a pauta conjunta é negativa para o a luta NS. Não 

havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas 17h40 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, 27 de agosto de 2019. 

 

 

                                         

 MARCOS JOSÉ DOS SANTOS                          Tânia Verônica F. Cabral  

     Presidente dos Trabalhos                                            Secretária 

  

 

 

 


