SINDJUF/PB
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER
JUDICIARIO FEDERAL NO ESTADO DA PARAÍBA.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SINDJUF/PB REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2019.
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de 2019, pelas 9h20, na sede
administrativa do SINDJUF/PB, Localizado à Rua Heráclito Cavalcante, 48
centro, nesta Capital, realizou-se a 1ª reunião extraordinária da diretoria
executiva

do Sindjuf/PB, convocada pelo Coordenador Geral Marcos Santos

que presidiu a reunião sendo secretariada pela funcionária Tânia Cabral.
Verificando o quórum estatutário, constatamos a presença dos seguintes
Coordenadores: Gildazio Azevedo, Maria Aurileide, Evilásio Dantas, Perivaldo
Lopes, Cláudio Dantas, Péricles Matias e o advogado da banca Dr. Wigne Silva.
tendo a ausência justificada dos coordenadores José Genário e Pedro Neto. A
pauta constou com um único ponto: Assessoramento jurídico. a) Revisão
contratual; b) Plano de metas; c) Plantão semanal; d) Divulgação do site do
sindicato das ações coletivas em tramitação; e) Renovação da procuração em
virtude da mudança de diretoria. A reunião foi iniciada às 9h40 com os
informes do coordenador jurídico Perivaldo que revisando o contrato do
jornalista disse que é preciso fazer uma correção passando para pessoa
jurídica, hoje o contrato está como pessoa física, a forma de pagamento
também deve ser mudada, passando de transferência para pagamento com
nota fiscal. Evilásio disse que ainda não assumiu a pasta financeira, Marcos
Santos explicou que o motivo foi a demora no registro da ata de posse e
consequentemente os tramites nos bancos. Iniciando o ponto 1. a) Revisão
contratual. Com relação ao desempenho da banca, Marcos Santos disse que no
início da contratação o trabalho era mais eficaz, hoje, há uma decadência na
atuação da banca junto ao Sindjuf/PB. Disse que em reunião anterior, os
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diretores solicitaram uma reunião da diretoria com a banca, para tratar destes
assuntos abordados na reunião de hoje. Evilásio disse não vê funcionamento
da banca junto ao sindicato e que filiados entraram com ação particular
mesmo tendo advogado no sindicato. Péricles disse que discorda com alguns
pontos expostos

por Evilásio, disse que durante esse tempo que esteve a

frente da diretoria jurídica foram impetradas novas ações, inclusive causas
ganhas e tudo isso deve ser respeitado. Perivaldo diz não conhecer o trabalho
da banca pelo fato de está assumindo a pasta nessa gestão, falou ainda sobre
as ações que antes o sindicato entrava coletivamente, a tendência é passar
para ação individual. Com relação ao contrato, o mesmo deve ser melhorado
em algumas cláusulas. Gildazio pediu para a banca informar mensalmente os
processos individuais e coletivos, fazer alteração no contrato e trazer
melhoramento para os filiados. Aurileide disse concordar com Evilásio sobre a
cobrança dos filiados nas ações, mas quer ouvir o que o advogado tem a dizer.
Marcos Santos disse que Evilásio não fez criticas a banca, é só a postura da
mesma com relação ao trabalho, disse ainda que é preciso fazer mudança,
estabelecer metas e dar prazos. Cláudio disse que a banca deve correr atrás
das ações e a nova gestão dinamizar a partir de agora, disse que o fato dos
filiados do TRE procurarem mais os advogados é porque eles tem mais acesso
virtual, um passa a informação para o outro e é dessa forma que é feita a
divulgação das ações a serem implantadas. falou da importância sobre a ação
de remoção impetrada pelo sindicato. Péricles assegurou que o jurídico é a
vitrine do sindicato, por isso deve mostrar

trabalhar a categoria, caso

contrário ela cobra. Com a palavra o advogado Wigne que a principio
agradeceu o convite feito pelo sindjuf para essa reunião e fez uma explanação
de cada ação individual e coletiva como também o andamento de cada uma
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delas e entregou cópia para cada diretor. Após ouvir as questões elencadas por
cada diretor, o advogado disse que a banca trabalha e o que está faltando é
divulgação e essa questão é com o sindicato, falou da dificuldade de entrar em
contato com os filiados por não está com telefone e endereço atualizados,
como também a falta de um meio de comunicação que possa enviar para os
filiados quais as ações que eles tem direito. Após as discussões, foram
aprovadas as seguintes propostas: Por consenso, a banca de advogados
Dantas Mayer continua prestando serviços ao Sindjuf/PB, com ajustes para o
novo

contrato.

1.Revisão

contratual

1.a

Especificação

da

defesa

nos

procedimentos administrativos disciplinares formalizados contra servidores
filiados.1.b.Apresentação de relatório Trimestral de Processos contendo, no
mínimo o nome das partes, o nº do processo, o juízo da tramitação, o resumo
da causa de pedir, a situação atual, data de ingresso;1.c. Rever a limitação (
uma ação a cada doze meses) das demandas individuais dos filiados 1.d Dá
publicidade ao trabalho e divulgar por todos os meios no seio da categoria. b)
Plano de metas. Quando completar seis meses do novo contrato, fazer uma
reavaliação para se saber como está o andamento no jurídico. 3. Plantão
semanal 3.a Em João Pessoa, segunda e quartas ( das 09:00h às 12:00h e no
interior

quando

tiver

demanda.

4.Divulgação

das

ações

coletivas

em

tramitação no site do sindicato. 4.a. Divulgação do resumo das Ações
individuais promovidas com intermédio/intervenção do Sindicato. 5. Renovação
da procuração em virtude da mudança de diretoria. Criar retranca no site do
sindjuf/PB para o setor jurídico, no modelo da Anajustra, onde o filiado possa
acessar e ver qual as ações que ele já faz parte e quais ele pode entrar.
Agendar reunião com os Presidentes do ( TRT,TRE JF), diretoria do sindijuf e
advogados da banca, para realização de apresentação setorial no estilo
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painel/palestra para exposição e proposituras de ações/procedimentos jurídicos
de interesse dos servidores. Com data a definir. Por fim Marcos Santos
apresentou dois orçamentos para a reforma do teto (terraço) que foi aprovado
por todos os presentes. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a
reunião pelas 11h40 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, 22 de
janeiro de 2019.

Marcos José dos Santos
Presidente dos Trabalhos

Tânia Verônica F.Cabral
Secretária
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