
 
 

 

Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da 

Fenajufe com um representante de  

cada sindicatos filiados  
 

 

Data: 21/06/2016 

Horário: 19h30 horas 

Local: sede da Fenajufe, Brasília/DF 

Coordenadores presentes: Adilson, Adriana, Cristiano, Elcimara, Erlon, Gerardo, José Costa, 

Marcelo, Marcos Santos e Rodrigo Carvalho.  

Sindicatos filiados presentes: Sindjufe/BA; Sinje/CE; Sindissétima/CE; Sindjus/DF; 

Sinpojufes/ES; Sitraemg/MG; Sindijufe/MT; Sindjuf/PA-AP; Sintrajuf/PE; Sintrajufe/PI; 

Sinjuspar/PR; Sinjutra/PR; Sintrajurn/RN; Sintrajufe/RS; Sintrajusc/SC; Sintrajud/SP. 

Coordenação dos trabalhos: Adriana Faria, Cristiano Moreira e Marcos Santos.   

 

1. Informes da Fenajufe: 

Inicialmente, os componentes da mesa salientam os últimos desdobramentos da luta salarial, 

com o adiamento da votação do PLC 29/2016 na CAE do Senado, conforme relatório do Jorge 

Viana (PT), que apontou ausência de documentos exigidos pela LRF e que deveriam ter sido 

providenciados pelo STF e CNJ. Nessa circunstância, o senador Ricardo Ferraço (PSDB) 

pediu vista do projeto.  

 

2. Informes:  

Aberto espaço para informes, foi relatado contato com senadores e presidente do Senado, 

Renan Calheiros (PMDB), que se comprometeu a levar o projeto ao plenário do Senado tão 

logo providenciada a documentação e aprovado na CAE;  

Ofícios enviados pela CAE ao STF e PGR foram protocolizados no final da tarde, entregues 

pessoalmente por dirigentes da Federação;  

Feito contato com CNJ, foi informado que a documentação está sendo providenciada.  

Entidades e delegações presentes também apresentaram informes locais e de contatos com 

senadores dos respectivos estados.  

 

3. Avaliação e propostas: 

 

Domingos - apresentou proposta de 1 hora de paralisação na segunda-feira e estado de greve;  

 

Cristiano - propôs vigília e mobilização na terça-feira nos estados, com envio de caravanas à 

Brasília e de todos os dirigentes da Federação, com suas despesas devidamente custeadas pela 

Fenajufe. 

 

Francisco - propôs estado de greve;  

 

Maria Helena - propôs que os aposentados se somem às atividades de pressão no Congresso 

Nacional;  

 



 
 

 

Gerardo - propôs envio de caravanas dos estados e de todos os dirigentes da Federação na 

terça-feira em Brasília e ato segunda feira;  

 

Fagner - propôs abertura de Comissão de Ética para analisar conduta dos dirigentes da 

Federação que impediram a vinda dos demais à Brasília-DF nesta semana, bem como a 

presença de todos na próxima semana e indicativo de vigília e greve;  

 

Renato - propõe que a Federação explique os motivos pelos quais dirigentes não foram 

enviados a Brasília-DF nesta semana;  

 

Euler - propõe que sindicatos convoquem atos, assembleias ou caravanas, na medida das suas 

possibilidades;  

 

Marcos Santos - propõe que todos diretores e suplentes devem se fazer presentes em Brasília-

DF a partir de segunda que vem, com ato público neste dia, e reunião ampliadinha após 

votação ou não do PL no Senado;  

 

Adriana Faria - propõe lançar campanha “não somos todos juízes”;  

 

Adilson -  propõe que Federação e sindicatos se manifestem sobre o não atrelamento do PL ao 

projeto de reajuste dos subsídios dos juízes;  

 

Encaminhamentos: 

 Envio de todos os dirigentes da Fenajufe (titulares e suplentes) a Brasília-DF na próxima 

segunda-feira (com despesas devidamente custeadas pela Fenajufe) e orientação para envio 

de caravanas dos estados; 

 Lançamento da campanha “Não Somos Todos Juízes”; 

 Indicativo de ato público segunda-feira, a depender de avaliação das condições de 

mobilização pelo Sindjus/DF ao longo da presente semana; 

 Indicativo aos estados de imediata entrada em estado de greve; 

 Indicativo aos estados de greve na hipótese de projetos não serem aprovados na terça-feira; 

 Nota pública da Fenajufe sobre desdobramentos da campanha salarial, explicitando “erro” 

do STF e desatrelamento de nosso projeto do reajuste do subsídio dos magistrados; 

 Forte campanha na imprensa de esclarecimentos e defesa da aprovação dos projetos de 

reposição salarial; 

 Convocação da reunião ampliadinha terça-feira, dia 28/6; 

 Intervenção junto às Administrações dos tribunais para acompanhamento do 

preenchimento das planilhas enviadas pelo STF; 



 
 

 

 Indicativo de instauração da Comissão de Ética para avaliação da conduta dos dirigentes 

da Fenajufe que impediram a vinda dos demais diretores ao DF, no caso de reiteração de 

tal postura. 


