
 

 

 
 

Relatório da Reunião Extraordinária da  

Diretoria Executiva da Fenajufe 

 
Data: 04/06/2016 

Horário: 10 horas às 18 horas 

Local: sede da Fenajufe 

Coordenadores Presentes: Adilson, Adriana, Alisson, Cristiano, Elcimara, Erlon, 

Gerardo, José Aristéia, José Costa, Júlio César, Marcelo Melo, Marcos Santos, Rodrigo 

Carvalho, Rodrigo Peixoto, Ronaldo e Vicente. 

Ausência para ser discutida na próxima reunião: Mara. 

Suplentes: Helênio, Gláucio e Marcelo Ortiz. 

Mesa Diretora: Cristiano e Júlio. 

Relatoria: Eliane Mendes 

 

 

1. Preliminares: 

 

Gravação das reuniões 

As reuniões serão gravadas em áudio e o relatório será feito de forma online em tela, em 

fase experimental, para que todos vejam e o fechamento seja feito com agilidade.  

 

Interpretação do Art. 22, alínea “a” 

Proposta de encaminhamento da Adriana aprovada: coordena a reunião um coordenador 

geral para contemplar o art. 22, alínea “a” e um coordenador a ser designado. Neste 

sentido, fica definido que esta reunião será coordenada pelo coordenador geral Júlio e o 

coordenador Cristiano. 

 

Indicação de pontos de pauta para a reunião 

Pelo estatuto, a pauta é aprovada no início da reunião. Portanto, a proposta de pauta que 

vai na convocatória é meramente organizativa e todos os coordenadores podem 

apresentar pontos para a pauta. 

 

Nulidade da reunião da executiva do dia 7/5 

Por unanimidade, define-se que é válida a reunião do dia 7/5/2016 e suas decisões 

decorrentes. Neste caso, votam os coordenadores titulares daquele dia ou aqueles 

designados pelas respectivas chapas, conforme o procedimento adotado até então.  

 

Registros: 

 

1. O Coordenador Costa pede para registrar em ata que o grupo do Cristiano chegou às 

14 horas do almoço. 

 

2. O coordenador Cristiano pede para registrar em ata a votação sobre antecipar o 

ponto de pauta sobre o reajuste salarial da categoria.  

 



 

 

 
 

3. A coordenadora Adriana registra que é importantíssimo discutir sobre o PL 

2648/2015, mas é preciso resolver questões que estão emperrando os trabalhos na 

federação e a decisão não pode caracterizar que alguns estão abrindo mão do 

interesse da categoria em virtude de disputas internas.  

 

4. O coordenador Júlio pede para registrar que o encaminhamento feito para votação 

sobre respeitar a ata de apuração e homologação dos resultados do processo eleitoral 

não foi votado. E que entende que houve quebra do acordo feito anteriormente no 

que pertine à validade da reunião do dia 7/5. 

 

5. O coordenador Gerardo pede para registrar que impugna a forma tendenciosa como 

coordenador Júlio está desempenhando suas atividades na mesa, bem como que os 

trabalhos foram iniciados quando todos os coordenadores chegaram e apenas, ele (  

Gerardo) e Alisson estavam presentes na mesa para reunião da diretoria às 13h10.  

 

Proposta de questão de ordem do Cristiano 

Que seja antecipado o ponto sobre reajuste salarial da categoria. 

Favoráveis: Cristiano, Adilson, Gerardo, Rodrigo Carvalho, Marcelo Melo, Elcimara, 

Erlon. 

Contrários: Julio, Rodrigo Peixoto, Vicente, Costa, Aristeia, Alisson e Ronaldo. 

Abstenções: Adriana e Marcos Santos 

Resultado: Empate. 

 

Declaração de voto da coordenadora Adriana: entende que o primeiro 

encaminhamento estava atrelado à discussão de votar em seguida os outros temas 

correlatos. E concorda com todas as considerações do Cristiano sobre a importância de 

discutir a campanha salarial.  

 

Declaração de voto do coordenador Marcos Santos: a forma como sai e se propaga 

nas redes sociais desvirtua o que está sendo discutido aqui. Eu vim aqui para discutir e 

fazer encaminhamentos sobre a campanha salarial da categoria, mas por outro lado a 

minha proposta não foi considerada.  

 

Questão de ordem do coordenador Costa 

Refazer a votação em segundo turno 

Favoráveis: Rodrigo Peixoto, Vicente, Costa, Adriana, Aristeia, Marcos Santos, 

Ronaldo, Alisson e Júlio. APROVADA 

Contrários: Gerardo, Cristiano, Rodrigo Carvalho, Adilson, Marcelo Melo, Elcimara e 

Erlon. 

Abstenções: nenhuma 

 

Segundo turno - proposta de questão ordem do coordenador Cristiano 

Que seja antecipado o ponto sobre reajuste salarial da categoria. REJEITADA 

Favoráveis: Cristiano, Adilson, Gerardo, Rodrigo Carvalho, Marcelo Melo, Elcimara, 

Erlon. 



 

 

 
 

Contrários: Julio, Rodrigo Peixoto, Vicente, Costa, Aristeia, Alisson, Ronaldo Adriana 

e Marcos Santos. 

Abstenções: nenhuma 

 

Fica definido consensualmente que logo após prioritariamente as questões relativas à 

definição do regime de titulares e suplentes fará imediatamente a discussão da 

Campanha salarial (PLs 2648/2015, 6697/2009, Ato do dia 16/6, PLN 03/2016, 

13,23%), critérios de consulta virtual, NS, porte de arma, questões de agentes de 

segurança e ojafs, Adriana RJ.  

 

2. Ordenação de preenchimento de vagas (suplentes) pelas chapas. (gravação 

iniciada em 1h42) 

 

Registros: 

 

1. O coordenador Gerardo pede para registrar em ata que o coordenador Júlio 

apresentou proposta de, neste momento, que a reunião seja fechada apenas com 

diretores titulares. Para que a reunião possa fluir e alcançar os objetivos mais 

urgentes da categoria. O coordenador Júlio retirou a proposta.  

 

2. O coordenador Cristiano pede para constar que sua opinião é que a base sempre 

poderá ter voz nas reuniões da Executiva. 

 

Define-se por consenso que, hoje, a base fale na reunião da diretoria, mas com limitação 

de quatro intervenções. 

 

Três minutos para os diretores e dois para os colegas da base. 

 

Nada mais havendo a tratar, lavro o presente relatório, que depois de lido e achado de 

acordo pelos Coordenadores Cristiano Bernardino e Júlio Cesar de Oliveira Brito vai 

assinado por mim _________________ Eliane Mendes, Secretária Política da Fenajufe  

e pelos coordenadores presentes nesta reunião. Brasília/DF, 4 de junho de 2016.   

 

Pauta reformulada  

 

1. Ordenação de preenchimento de vagas (suplentes) pelas chapas; 

2. Campanha salarial (PLs 2648/2015, 6697/2009, Ato do dia 16/6, PLN 03/2016, 

13,23%); 

3. Critérios para consulta virtual; 

4. Nível Superior para ingresso no cargo de técnico judiciário 

I - Recomendar aos sindicatos que: 

a) promovam atos a favor do NS; 

b) oficiem os tribunais para que oficiem o STF pedindo a alteração de 

escolaridade para ingresso no cargo de técnico judiciário. 

II - Reiterar o Ofício-Fenajufe n. 167, de 26/10/2015, no qual foi solicitado: 



 

 

 
 

a) alteração da escolaridade para ingresso no cargo de técnico judiciário; 

b) audiência com o Presidente do STF. 

III - Oficiar as Cortes Superiores (STJ-TST-TSE-STM) pedindo: 

a) que apoiem a mudança de escolaridade para ingresso no cargo de 

técnico judiciário; 

b) marcação de audiência com os Presidentes das respectivas Cortes. 

5. Questões de agentes de segurança e ojafs (Porte de arma...)  

6. Caso de perseguição à servidora Adriana do RJ. 

Pontos remanescentes da reunião do dia 7/5 

7. Pauta de Reivindicações  

a)   Isonomia para os chefes de cartório 

8. Funcionamento da Fenajufe 

a) Critério para fazer plantões; 

b) Apartamento, passagens aéreas, diárias, táxi, hospedagens, celular e 

mandato classista.  

9. Definição do Representante o Brasil na Coordenadora do ConeSul  

10. Designação dos responsáveis pelos coletivos antigos 

a) Colejur – Coletivo Jurídico da Fenajufe (Coordenação Jurídica e 

Parlamentar) 

b) Coletivo Nacional de Comunicação da Fenajufe (Coordenação de 

Comunicação) 

c) Coletivos já existentes pendentes de definição dos responsáveis: 

• Cojaf – Coletivo Nacional da Fenajufe de Oficiais de Justiça, 

Avaliador Federal 

• Conas – Coletivo Nacional da Fenajufe de Inspetores e Agentes de 

Segurança da Fenajufe 

• Conap – Coletivo Nacional da Fenajufe de Aposentados  

• Contec – Coletivo Nacional da Fenajufe de Técnicos Judiciários 

Pontos  encaminhados pela reunião do dia 7/5 

11. Coordenação de Administração e Finanças 



 

 

 
 

a) Utilização de banco público oficial e cooperativa de crédito 

b) Apresentação do diagnóstico das despesas e proposta para redução dos 

gastos 

12. Coordenação de Comunicação 

a) Análise da situação da internet da Fenajufe 

13. Coordenação Jurídica e Parlamentar 

a) Discussão sobre denuncia de supostos desvios na Anajustra 

(encaminhamento apresentado pela Codejur)  

 14. Coordenação de Políticas Permanentes (Propostas do Gerardo) 

a) orientar os sindicatos a iniciarem levantamento de dados de adoecimento, 

endividamento e elevação das metas impostas pelos tribunais. 

b) Seminário com médicos do trabalho, psicólogos, psiquiatras, assistentes 

sociais e secretários de saúde dos tribunais para debater o tema, 

especificamente suicídios.  

15. Plenária Nacional Extraordinária  

a) falta indicação de nomes para compor a comissão organizadora (sem 

correntes e União por Justiça) 

16. Campanha Salarial 2016 

a) Dia Nacional de Lutas dos SPF 16/6 – indicativo 

b) Pauta de reivindicações dos servidores do PJU e MPU – requisito formal 

para deflagração de greve caso necessário e deliberado pela categoria 

(Adilson) 

17. Encaminhamentos de novos coletivos 

a) Criação dos Coletivos de Saúde (já aprovado em instancia) 

b) Apresentação da proposta Coordenação de Políticas Permanentes sobre a 

criação do Coletivo do Norte, conforme deliberado na reunião anterior.  

18. Coordenadora do ConeSul  

a) proposta de reunião em junho 

 



 

 

 
 

19. Coordenação de Administração e Finanças 

a) Pedido de patrocínio efetuado pela Assojaf/GO para IX Conojaf 

(R$10.000,00) 

20. Coordenação de Comunicação 

a) Credencial da Fenajufe no Senado e Câmara (Mara) 

21. Pelo fim da incompatibilização (Exercício da advocacia) - Vicente 

I - Divulgação do abaixo-assinado pelo fim da incompatibilização de servidor 

do PJU e MPU para o exercício da advocacia: 

a) Publicação de notícia acerca do link na homepage da Fenajufe; 

b) Afixação de atalho para o link na página da Fenajufe. 

22. Ofício encaminhado pelo Sitraemg/MG sobre a Resolução 219/2016 do 

CNJ 

23. Propostas do Erlon 

a) Critérios de construção da pauta da reunião da diretoria executiva; 

b) Critérios para VOTAÇÃO e encaminhamentos de questões urgentes e 

de mero expediente da direção executiva e através de meios eletrônicos; 

c) CONOJAF -  pedido de contribuição financeira para a realização do 

referido congresso nacional dos oficiais de justiça avaliadores federais,  a 

ser realizado em setembro de 2016, pela importância na formação,  

integração e encaminhamentos das demandas específicas desse 

importante segmento da nossa categoria; 

d) COJAF - realização do Coletivo dos Ojafs no segundo semestre de 

2016, com os fundamentos do item anterior. 

 

 

Questões não votadas: 

 

Resolução da Direção: 

 

Proposta 1 do Cristiano 

Retificação do termo de posse, convalidação das designações feitas pelas chapas na 

última reunião e posteriormente até a presente data. Casos de vacância previstos no art. 

28 serão substituídos observada a proporcionalidade resultante da eleição e os suplentes 



 

 

 
 

podem atuar no exercício da titularidade dos cargos da direção em caso de afastamento 

do diretor titular, desde que observado o período mínimo de seis meses de atuação no 

exercício no cargo, exceto casos de força maior.  

Votos: 

 

Proposta 2 do Júlio 

Retificar o termo de posse de acordo com a ata de apuração e homologação dos 

resultados do processo eleitoral, discriminando titulares e suplentes, de acordo com os 

termos deste último documento, deixando os demais assuntos (vacância e suplência) 

para decisão da próxima reunião. 

Votos: 

 

Abstenções: 

 

 

Ratificar a ata de posse e que seja aceita a licença do Helenio, podendo sua chapa 

indicar a substituição (proposição do Marcelo Melo) 

 

Ratificar a ordem de suplência para efeito de vacância de acordo com a ata de 

homologação (Alisson) 

 

Mudança de atribuição apenas para coordenação executiva, excluindo a coordenação 

geral e de finanças (Alisson) 

 

Art 28 interpreta que o suplente só assume de forma definitiva em caso de vacância 

(Alisson) 

 

Contra o rodizio (Adriana) 

Favorável ao rodízio com planejamento e critérios definidos (Elcimara) 

 

Pela participação ampla com suplentes e pessoas da base sem direito a voto nas reuniões 

da diretoria (Elcimara) 

 

Favorável à substituição dentro da força com critérios definidos (Adriana e Elcimara) 

 

Os representantes das forças políticas construíssem uma proposta de resolução dentro 

dos parâmetros que foram apresentados (Aristeia) 

 

Fazer retificação da ata de posse considerando a ata de apuração e homologação 

Definir critérios para participação e substituição dos suplentes 

Permanecer com as escolhas durante 3 anos e os suplentes poderiam atuar junto com os 

titulares mediante aos impedimentos e participando dos plantões.  

6 meses para o período da substituição 

 

Para esta primeira votação considera o que foi decidido na primeira reunião os titulares 

e suplentes daquele dia que votam e depois se define ... (Adriana)  

 



 

 

 
 

Defende a nulidade da reunião do dia 7/5 (Vicente) 

 

Manter a reunião passada e definir nesta reunião pontualmente todas as questões 

(suplência, substituições, (Adriana) 

 

Que se dê ampla liberdade a todos os diretores de apresentar proposta de pauta para a 

reunião e no inicio define. O parecer é consultivo e o que não tem previsão no estatuto é 

a executiva que define. (Costa) 

 

A diretoria que define os casos omissos do estatuto, conforme art. 44. A diretoria pode 

revogar decisões anteriores. Usar como referencial a ata de homologação da comissão 

eleitoral (Alisson) 

 

Reivindica a forma de eleição democrática proporcional que garante a 

representatividade (Elcimara). 

 

 

 


