
 

 

 
 

Relatório da Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Fenajufe 
 

Data: 07/08/2016 

Horário: 10 horas às 18 horas 

Local: sede da Fenajufe 

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

Erlon, Gerardo, José Aristeia, José Costa, Julio, Marcelo de Melo, Rodrigo Carvalho, 

Rodrigo Peixoto, Ronaldo e Vicente.  

Ausências justificadas: Mara e Marcos Santos. 

Mesa Diretora: Aristeia, Gerardo e Costa  

Relatoria: Eliane Mendes 

 

Pauta aprovada nesta ordem: 

 

1. Ordenação de preenchimento de vagas (suplentes) pelas forças 

1.1.Retificar o Termo de posse para ficar de acordo com a Ata de Apuração e 

Homologação dos resultados do processo eleitoral do 9º Congrejufe 

1.2.Ratificar os atos considerados provisórios ocorridos até hoje, dia 7/8/2016. 

1.3. Rodízio 

1.4.Substituições em afastamentos legais 

1.5.Vacância 

2. Critérios para ajuda financeira às entidades Fenassojaf, Agepoljus e Fenamp 

3. Funcionamento da Fenajufe 

3.1. Critério para fazer plantões 

3.2. Critério para consulta virtual 

3.3. Apartamento, passagens aéreas, diárias, táxi, hospedagens, celulares, mandato 

classista 

4. Pauta de reivindicações  

4.1. Nível superior para ingresso no cargo de técnico 

4.1.1. Recomendar aos sindicatos que: 

4.1.2. Promovam atos a favor do NS; 

4.1.3. Oficiem os tribunais para que oficiem o STF pedindo a alteração de 

escolaridade para ingresso no cargo de técnico judiciário. 

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

4.1.5. Alteração da escolaridade para ingresso no cargo de técnico judiciário; 

4.1.6. Audiência com o Presidente do STF. 



 

 

 
 

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

4.1.8. Que apoiem a mudança de escolaridade para ingresso no cargo de técnico 

judiciário 

4.1.9. Marcação de audiência com os Presidentes das respectivas Cortes. 

4.2. 13,23% 

4.3. Isonomia para chefes de cartório 

4.4. Porte de arma para ojafs e agentes de segurança  

4.5. Pauta de reivindicações dos servidores do PJU e MPU 

5. Designação dos responsáveis pelos coletivos antigos 

5.1. Colejur – Coletivo Jurídico da Fenajufe (Coordenação Jurídica e Parlamentar) 

5.2. Coletivo Nacional de Comunicação da Fenajufe (Coordenação de Comunicação) 

Coletivos já existentes pendentes de definição dos responsáveis: 

5.3.Cojaf – Coletivo Nacional da Fenajufe de Oficiais de Justiça, Avaliador Federal 

5.4.Conas – Coletivo Nacional da Fenajufe de Inspetores e Agentes de Segurança da 

Fenajufe 

5.5.Conap – Coletivo Nacional da Fenajufe de Aposentados  

5.6.Contec – Coletivo Nacional da Fenajufe de Técnicos Judiciários 

 

Registros: 

 Coordenador Julio não concorda com aprovação da pauta antes de discutir o ponto 

1.  

 O coordenador Ronaldo pede para registrar que propôs que a pauta fosse aprovada 

como pré-pauta. 

 O coordenador Adilson pede para registrar que consta na convocatória de forma 

indevida o nome do coordenador Helênio. Que a convocatória não foi submetida à 

sua força política para análise e aprovação. Protesta ainda por terem sido 

modificados, na página da federação, os nomes e cargos que sua força ocupa na 

Diretoria Executiva. Registra que a reunião da diretoria é uma só e começou desde 

ontem. 

 Julio informa que falou com o Helênio e ele disse que não está de atestado médico. 

Que ontem o dia foi destinado às reuniões das áreas e tem caráter informal.  Em sua 

opinião, sempre devem seguir esse modelo.  Propõe que a ata seja finalizada e 

assinada ao final da reunião, às 18 horas. 

 

1. Ordenação de preenchimento de vagas (suplentes) pelas forças 

Intervenções: 

 

Adriana: Propõe a seguinte ordem dos trabalhos: 



 

 

 
 

1. Retificação do termo de posse de acordo com a ata de apuração; 

2. Papel dos suplentes – substituições; 

3. Vacância tratar quando ocorrer efetivamente; 

4. Rodízio. 

 

Gerardo: Repudia episódios que ocorreram em dois momentos (audiência no STF e 

publicação de matéria) e pede tranquilidade a todos. Entende que a votação deve ser feita 

em bloco.  

 

Rodrigo Peixoto: propõe a seguinte ordem 

1. Retificação do termo de posse 

2. Rodízio 

3. Afastamentos legais 

4. Janela 

5. Vacância se ocupa o cargo da força ou da ordem da ata de apuração. 

 

Julio: Segue a proposta do Rodrigo 

 

Cristiano:O primeiro ponto deveria ser sobre os atos praticados até o momento e ata de 

posse. 

 

Vicente: Manifesta o anseio de que seja definida a configuração legítima da diretoria à luz 

do estatuto e da proclamação dos eleitos e regimento eleitoral. Critica o tumulto que foi 

criado na reunião com o DG do STF. Propõe que as deliberações sejam feitas item a item. 

 

Costa: Nosso grupo tem trabalhado desde o inicio da gestão no sentido de ajudar a 

interlocução entre as forças. Estão trabalhando para que as diferenças sejam resolvidas 

definitivamente. Para que possam dar cumprimento aos compromissos assumidos com as  

bases no Congrejufe. Sua opinião é que não há problema de votar os temas consensuais em 

bloco.  

 

Elcimara: Entendeu que o ponto é para apresentar proposta, mas não está sendo assim. 

 

Aristeia: esclarece que o ponto está aberto, algumas pessoas estão já apresentando 

propostas e outras ainda não.  

 

Adilson: Diz que essa direção tem um desafio, que estão enfrentando vários ataques 

vindos do governo. Registra com indignação a situação do Edmilton que é suplente e está 

impedido de assumir o lugar da Mara, nesta reunião. Propõe fazer o ordenamento daqui 

para frente, fazer rodízio, aprovar substituições temporárias, que a vacância seja ocupada 

dentro da chapa que vagou e defende votar em bloco, destacando apenas o rodizio. 

 

Aristeia: Saúda todos os membros da direção e o suplente Edmilton. Diz como afirmou na 

primeira reunião que todos os suplentes são sempre bem vindos. Lembra que pelo estatuto 

é perfeitamente possível que aja funcionamento da Fenajufe mesmo com ausências. 

Entende que o rodízio é a questão principal do debate aqui. Diz que cada um aqui 



 

 

 
 

representa um, dezessete avos da direção. Não pode haver nenhum dirigente que seja maior 

do que o outro.  

 

Elcimara: Considera importante a inclusão cada vez maior de diretores. Alguns sindicatos 

trabalham nesta linha de titulares e suplentes atuarem. Têm vindo vários ataques e quanto 

mais diretores participando melhor.  Sobre o rodízio, te a preocupação de organizar os 

trabalhos e acha que deve haver um tempo de interstício. Propõe que o rodízio seja de um 

ano para a coordenação geral e seis meses para as demais coordenações.  

 

Erlon: Todos estão ansiosos para assumir o seu mandato em plenitude. Preocupa com a 

pauta é muito extensa, cheias de demandas da base que a direção não tem conseguido 

encaminhar. Entende que deve-se validar os pontos praticados até este momento e define-

se como fazer daqui por diante.   

 

Vicente: entende que é preciso deve definir se a discussão será feita de forma global ou 

separadamente. 

 

Propostas: 

 

Rodrigo Peixoto: propõe a seguinte ordem 

1. Retificação do termo de posse 

2. Rodízio 

3. Afastamentos legais 

4. Janela 

5. Vacância se ocupa o cargo da força ou da ordem da ata de apuração. 

 

Costa: propõe retificar a ata de posse, ratificar os atos considerados provisórios ocorridos  

até hoje e definir se haverá rodízio daqui para frente. 

 

Adilson: fazer retificação do termo de posse, ratificar a situação “janela” ocorrida até hoje, 

faculta às forças o direito de fazerem mudança na sua composição hoje e define se haverá 

rodizio daqui para frente.  (RETIRADA) 

 

Gerardo: propõe que a discussão se dê em três blocos: 

1º Bloco - Retificação da ata e abertura de janela até hoje;  

2º Bloco –  

3º Bloco -  

 

Registro: Rodrigo Peixoto registra que sua proposta não foi apreciada.  

 

Proposta de encaminhamento aprovada: Votação em bloco em relação aos dois tópicos 

(retificação do termo de posse e janela) 

 

1.1.Retificar o Termo de posse para ficar de acordo com a Ata de Apuração e 

Homologação dos resultados do processo eleitoral do 9º Congrejufe. APROVADA 

POR UNANIMIDADE 

Registro de votação: 



 

 

 
 

Votos favoráveis: 15 - Marcelo Melo, Aristeia, Costa, Peixoto, Julio, Elcimara, Erlon, 

Adriana, Cristiano, Adilson, Vicente, Alisson, Ronaldo, Gerardo, Rodrigo Carvalho.  

Votos contrários: nenhum 

Abstenções: nenhuma  

 

1.2.Ratificar os atos considerados provisórios ocorridos até hoje, dia 7/8/2016. 

APROVADA 

Registro de votação: 

Votos favoráveis: Marcelo Melo, Costa, Elcimara, Erlon, Adriana, Cristiano, Adilson, 

Gerardo, Rodrigo Carvalho. APROVADA POR MAIORIA 

Votos contrários: Aristeia, Peixoto, Julio, Vicente, Alisson, Ronaldo.  

Abstenções: nenhuma 

 

Registros: 

 Júlio pede para registrar, durante o processo de votação, que tem contrariedade com 

o direito do Cristiano votar. Em sua opinião, Cristiano encontra-se na condição de 

suplente. 

 

 

1.3.Rodízio: 

 

Proposta 1 - Contrária ao rodízio: 11 votos, Rodrigo Carvalho, Gerardo, Ronaldo, 

Alisson, Vicente, Adriana, Julio, Rodrigo Peixoto, Costa, Aristeia, Marcelo Melo. 

APROVADA 

Defesas: Vicente, Costa, Gerardo. 

 

Proposta 2 - Favorável ao rodízio: 4 votos,  Adilson, Cristiano, Elcimara, Erlon.  

Defesas: Adilson, Cristiano, Elcimara. 

 

Proposta: até o final da reunião as chapas devem apresentar seu formato. Elcimara pediu 

um tempo maior para apresentarem o formato de sua chapa.  

 

1.4.Substituições em afastamentos legais:  

 

Proposta: As substituições serão feitas dentro da própria chapa em casos de impedimentos 

legais (férias, atestado médico, licença eleitoral etc),  outras situações que ocorrerem serão 

discutidas caso a caso pela Diretoria Executiva da Fenajufe. APROVADA 

Registro de votação: 

Votos favoráveis: 9 votos, Rodrigo Carvalho, Gerardo, Ronaldo, Alisson, Adriana, 

Rodrigo Peixoto, Costa, Zé Aristeia e Marcelo.  

Votos Contrários: Vicente e Júlio. 

Abstenções: Adilson, Cristiano, Erlon, Elcimara. 

Declaração de voto: Cristiano, Elcimara, Adilson e Erlon. 

 

Obs.: Edmilton assume a substituição da Mara neste momento. 

 

1.5.Vacância: fica para a próxima reunião como ponto prioritário. 



 

 

 
 

1.6. Posicionamento da chapa 2 sobre sua composição encaminhado no dia 12 de 

agosto de 2016, através de email. (Anexo I) 

 

2. Critérios para ajuda financeira à entidades Fenassojaf, Agepoljus e Fenamp 

Devido ao adiantado da hora, o coordenador Aristeia solicita antecipar o ponto 4 para 

agora.  

 

Propostas: 

Júlio: propõe que seja estabelecido como critério que a Fenajufe contribuirá com entidades 

de servidores ligadas ao PJU e MPU.  

 

Aristeia: Em caso de eventos nacionais um valor X e em caso de evento regionais a 

metade do valor X. A contribuição é condicionada à situação financeira da Fenajufe. 

 

Adilson: propõe que seja estabelecido ter como critério que a Fenajufe contribua 

solidariamente, condicionada a sua situação financeira, com as entidades dos movimentos 

sociais. E que a Fenajufe não contribua com nenhuma entidade que concorra com a 

atuação da Fenajufe. 

 

Adriana: propõe que hoje seja decidido apenas os valores para os pedidos que estão em 

pauta e os coordenadores de finanças fiquem designados para elaborar uma proposta de 

regulamentação de contribuição financeira.  APROVADA 

 

Registros: 

 Adilson pede para registrar que a Agepoljus não poderia consignar o nome da 

Federação como apoio antes da autorização da Executiva como fez. Alerta que isso 

já ocorreu em outro episódio e se repetiu agora.  

 

2.1.Pedido 1 Agepoljus – solicita patrocínio no valor correspondente a R$5.000,00 (cinco 

mil reais) para a realização do 10º Seminário da entidade, a ser realizado dentre os dias 16 

a 19 de agosto deste ano, em São Paulo. Em contrapartida será divulgada a no site da 

associação, em pastas do evento, cartazes, banners no auditório, certificados e outros a 

logomarca da Fenajufe. Designa os coordenadores Aristeia e Marcelo Melo para 

representar a Fenajufe no evento. APROVADAS. 

 

2.2.Pedido 2 Assojaf/GO/Fenassojaf – solicita contribuição no valor de R$10.000,00 (dez 

mil reais) para a realização do IX Conojaf, a ser realizado dentre os dias 7 a 9 de setembro 

de 2016, em Goiânia. A expectativa de público é de 350 pessoas. A contrapartida é 

divulgar a logomarca da Fenajufe em todos os materiais promocionais do evento. 

APROVADA COM UMA ABSTENÇÃO. 

 

2.3.Pedido 3 Federação do MPU - está sendo criada a Federação nacional dos servidores 

do MPU. Solicitam solidariedade da Fenajufe para utilização provisória do endereço da 

Federação para correspondência.   

Encaminhamento aprovado: pedir a entidade que formalize o pedido trazendo todas 

informações necessárias para a Fenajufe decidir. 

 



 

 

 
 

3. Funcionamento da Fenajufe 

 

3.1.Consulta virtual: APROVADA 

 

A secretaria política recebe o pedido de consulta dos coordenadores titulares ou suplentes, 

prepara o email com formulário próprio, numerado e claramente escrito "consulta à 

executiva", apresentando o assunto e solicitando posicionamento dos coordenadores com 

prazo para que todos os coordenadores titulares votem.  

 

O prazo estabelecido é de 48 horas para consulta normal e de 24 horas para as urgentes, 

devendo evitar consultas virtuais de questões que possam aguardar a reunião da diretoria. 

 

Encerrado o prazo da consulta, a secretaria política faz a aferição dos votos. O quórum da 

votação deve ser  de maioria absoluta, ou seja de 50% +1 (cinquenta por cento, mais um) 

de votantes entre contrários, favoráveis e abstenções, declarando-se a vitória para a posição 

que obtiver maioria simples dos votos. Publica-se no email da executiva o resultado da 

votação. 

 

A consulta deverá ser enviada e respondida pelo email executiva executiva-

fenajufe@googlegroups.com. Assim que a consulta sair, será enviado um aviso aos 

diretores no grupo do WhatsApp. Para aqueles que não abrirem o grupo será feito 

comunicado por telefone.  

 

Deverá ser expedida uma consulta de cada vez, ou seja, publicar uma segunda consulta 

somente quando encerrar o prazo da primeira.  

 

A redação ficará a cargo da coordenadora Adriana que vai enviar para a executiva apenas 

para ajuste na redação.  

 

3.2.Critérios para representar a Fenajufe em eventos 

O coordenador Julio faz a leitura da forma utilizada na gestão passada para 

que seja referendado nesta gestão.   

Quando o sindicato ou outra entidade convidar a Fenajufe para algum evento, 

fazendo a indicação de qual coordenador deverá participar, a entidade que convidou 

pagará as despesas de deslocamento, hospedagem e diárias para que o referido 

diretor possa participar. A Fenajufe pagará as despesas quando ela definir o 

coordenador que a representará na atividade para a qual foi convidada. 

APROVADA 

 

3.3.Plantões: 

APROVA a proposta apresentada pelo coordenador Júlio (Anexo II). Será enviada por 

email para que todas as forças possam conferir o cálculo da proporcionalidade.  

Os plantões serão de dois plantonistas por semana, de segunda a sexta-feira. Quando 

houver necessidade de ampliar faz-se consulta virtual com antecedência para compra de 

passagem mais barata. Os plantonistas são os dois ou mais diretores designados pela 

Executiva para cumprir toda a agenda da federação durante a semana. 

mailto:executiva-fenajufe@googlegroups.com
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Semana de 8 a 12/8/2016 – será considerada como plantão ampliado, extraordinariamente, 

devido às atividades de pressão no Congresso Nacional (PLN3/16; PLP 257/16 e PEC 

241/16). Ficam no plantão chapa 2 (Adilson), Chapa 3 (Edmilton), Chapa 4 (Adriana) e 

Chapa 5 (Gerardo). APROVADO 

 

Obs.: Elcimara informa que é preciso fazer nova retificação no termo de posse que está 

sendo assinado. O coordenador Aristeia solicita a secretaria providenciar a devida 

correção. 

 

Registro de votação para encerrar a reunião  

Dar continuidade: 8 votos APROVADO 

Encerrar: 7 votos 

 

4. Matéria sobre a reunião com STF 

O coordenador Cristiano propõe que a matéria intitulada “Coordenadores da Fenajufe 

tratam pela primeira vez no STF sobre Nível Superior (NS) para Técnico” seja retirada 

da página, tendo em vista que não foram cumpridas as regras para publicação. Não 

passou pelo crivo do plantão, considerando que o coord. Gerardo era plantonista e não 

recebeu. Tampouco passou pelo crivo da comunicação, pois ele (Cristiano) também 

não recebeu a matéria para aprovar.  

 

Registro de votação: EMPATE 

Proposta 1 Cristiano: Retirar do ar a matéria sobre reunião do STF por não atender o 

regramento da comunicação da Fenajufe, sem prejuízo de o fato ser noticiado de forma 

correta ou via sindicato. 7 votos: Marcelo Melo, Elcimara, Erlon,  Rodrigo Carvalho, 

Gerardo, Adilson, Cristiano. 

Proposta 2 Vicente: Manter a matéria no ar. 7 votos: Edmilton, Costa, Rodrigo Peixoto, 

Vicente , Julio, Alisson e Ronaldo 

Abstenção: Adriana 

 

Propostas apresentadas e não votadas: 

Adriana: Comunicação ajusta a matéria e submete à Executiva até segunda-feira. 

Júlio: As matérias devem ser submetidas à Coordenação de Comunicação. 

Júlio: Caso se entenda que a matéria do ponto 4 não cumpriu o regramento, todas as 

demais que também não cumpriram devem ser retiradas da página.  

 

Coordenadores Gerardo e Costa declaram o encerramento da reunião às 19h30min. 

 

Outros registros: 

Consultar as chapas sobre a configuração. 

Comunicação faz ajuste na matéria e submete à Executiva até segunda-feira.  

Marcelo sugeriu virar as mesas na próxima reunião. 

 

Pauta do dia 7/8 que ficou pendente: 

 

2. Ajuda a Fenamp 



 

 

 
 

3. Funcionamento da Fenajufe 

3.1. Apartamento, passagens aéreas, diárias, táxi, hospedagens, celulares, mandato 

classista. 

4.Pauta de reivindicações  

4.1. Nível superior para ingresso no cargo de técnico 

4.1.1. Recomendar aos sindicatos que: 

4.1.2.Promovam atos a favor do NS; 

4.1.3.Oficiem os tribunais para que oficiem o STF pedindo a alteração de 

escolaridade para ingresso no cargo de técnico judiciário. 

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

4.1.5.Alteração da escolaridade para ingresso no cargo de técnico judiciário; 

4.1.6.Audiência com o Presidente do STF. 

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

4.1.8.Que apoiem a mudança de escolaridade para ingresso no cargo de técnico 

judiciário 

4.1.9. Marcação de audiência com os Presidentes das respectivas Cortes. 

4.2.13,23% 

4.3.Isonomia para chefes de cartório 

4.4.Porte de arma para ojafs e agentes de segurança  

4.5.Pauta de reivindicações dos servidores do PJU e MPU 

5. Designação dos responsáveis pelos coletivos antigos 

5.1. Colejur – Coletivo Jurídico da Fenajufe (Coordenação Jurídica e Parlamentar) 

5.2. Coletivo Nacional de Comunicação da Fenajufe (Coordenação de Comunicação) 

5.3. Cojaf – Coletivo Nacional da Fenajufe de Oficiais de Justiça, Avaliador Federal 

5.4. Conas – Coletivo Nacional da Fenajufe de Inspetores e Agentes de Segurança da 

Fenajufe 

5.5. Conap – Coletivo Nacional da Fenajufe de Aposentados  

5.6. Contec – Coletivo Nacional da Fenajufe de Técnicos Judiciários 

6. Nova pauta 

1. Hora-extra dos funcionários e utilização dos telefones da Fenajufe 

 

 



 

 

 
 

ANEXO I 

“Brasília, 12 de agosto de 2016. 

À Diretoria da Fenajufe 

 

Companheiros(as),  

Atendendo a janela aberta na reunião da direção realizada nos dias 06 e 07/08/2016 para 

as chapas designarem sua formação final na composição da direção da Fenajufe para o triênio 

2016/2019, a vigorar a partir de agora, informamos nossa representação: 

1. Helenio – Coordenador Geral 

2. Erlon - Jurídico e Parlamentar 

3. Elcimara - Políticas Permanentes 

4. Cristiano - Comunicação 

Suplentes: 

1. Saulo  

2. Adilson 

  Diante da decisão tomada, de restringir o rodízio na ocupação dos cargos na 

direção, somos compelidos a fazer desde já alterações na nossa representação, que estavam previstas 

para ocorrer apenas em momento posterior, para atender o compromisso de alternância dos nossos 

membros, com vistas a formar novos quadros e cumprir deliberações de nosso Coletivo.   

Permanecemos defendendo que o rodízio dos diretores com regras e prazos mínimos 

delimitados para permanência na titularidade dos cargos seria a decisão mais adequada e 

democrática a ser tomada, prática que foi utilizada com racionalidade e bom senso ao longo dos 

mandatos anteriores da federação, exceto no último período, quando foi banalizado por ser utilizado 

seguidamente por determinada força política, para assegurar a participação de membros que estavam 

encaminhando posição diversa daquela tirada nas instâncias da Federação pela derrubada do veto 

26, o que acabou levando ao questionamento do uso exarcebado deste instrumento e ensejou medidas 

mais drásticas, tomadas na última Plenária em João Pessoa, que desautorizou a participação de 

determinado membro daquela força na Comissão de Negociação da Fenajufe.   

Paradoxal que agora, justamente quem utilizou o instrumento à exaustão, levando à sua 

banalização, posicione-se contra o uso do instrumento com regras e prazos mínimos delimitados e 

defenda o fim desta possibilidade de alternância democrática e inclusiva na ocupação dos cargos na 

direção, que é Colegiada.  

A decisão tomada quebra uma tradição de inclusão e participação democrática do 

conjunto dos membros da direção Colegiada no exercício do mandato e representação da Fenajufe, 



 

 

 
 

cerceia e restringe a possibilidade de atuação e participação dos suplentes nas tarefas ao longo do 

mandato, a partir de sua subida para a ativa em períodos delimitados, quando poderiam melhor 

contribuir em temas sobre os quais têm maior domínio, favorece o personalismo, a burocratização e o 

culto à personalidade,  incentiva o apego dos dirigentes aos cargos, que pertencem às 

chapas/coletivos e a categoria como um todo e não a um determinado diretor especificamente e fere 

decisão congressual, já que no 8º Congrejufe não foi acatada a proposta apresentada de lista fechada 

e os delegados votaram na chapas e em suas propostas/programas, independente de quem estaria na 

titularidade a partir daquele momento.  

Precisamos neste momento atuar de forma cada vez mais firme e coesa diante dos severos 

ataques que a nossa categoria e  o conjunto dos servidores públicos federais passam com  o PL257/16 

e a PEC 241/16, que em conjunto engessam qualquer possibilidade de respeito à data base e 

recomposição salarial, veda mudanças de qualquer natureza na carreira, novas 

contratações/reposição de pessoal, faz limitação cada vez maior do orçamento por um período de 20 

anos, medidas que, se aprovadas,  influenciarão negativamente em nossas pautas específicas mais 

imediatas e também nas de médio e longo prazo, como a luta pelos passivos dos 13,23%, a 

elaboração e busca de aprovação de projeto de plano de carreira que vise corrigir os desvios e 

distorções hoje existentes, etc.  

Diante da conjuntura adversa que enfrentamos e a perspectiva de intensificação dos 

ataques contra a categoria e o conjunto da classe que se vislumbra, precisamos contar com nossa 

máxima representação e todos os nossos quadros com mais experiência, para fazer desde já a 

denúncia e enfrentamento à nova Reforma da Previdência que está sendo gestada pelo governo 

interino do Temer e centrais pelegas, a ser encaminhada ao Congresso, que poderá aumentar a idade 

mínima para 65 ou 70 anos(igualando inclusive homens e mulheres) e ao projeto que acaba com a 

estabilidade do servidor público. 

Por tudo isso, vamos continuar defendendo que seja revertida a decisão agora tomada na 

Executiva e seja resguardada a possibilidade de rodízio, com estabelecimento de regras e prazos 

claros e delimitados na sua utilização, para favorecer o fortalecimento e consolidação de nossa 

federação e permitir que a direção com um todo tenha possibilidade de atuar da melhor forma 

possível na defesa de nossa categoria.   

Por último, informar que o Adilson, no exercício da representação de nossa chapa até o 

presente momento, deixou de gozar suas férias no período em que foram marcadas perante o seu 

órgão de origem, por conta de sua ajuda e participação diuturna no encaminhamento de tarefas 

urgentes no período oficialmente designado, o que enseja lhe seja resguardado o gozo destas férias 

agora, antes de sua desincompatibilização da titularidade e liberação.  



 

 

 
 

Sendo o que tínhamos,  chamar toda a categoria e direção da Fenajufe a continuar a 

perseguir a unidade, para garantir, manter e ampliar as tradições democráticas, inclusivas e de lutas 

conquistadas por nossa categoria e federação unificada, ao longo dos seus 24 anos de história, que 

ajudamos a construir desde o início.  

Atenciosamente, 

Adilson Rodrigues 

Cristiano Moreira 

Erlon Sampaio 

Elcimara Souza 

Helenio Porto 

Saulo Arcangeli” 

ANEXO II 

Fenajufe - Escala de Plantões - 2016* 

Forças eleitas 
% de  votação 

no Congrejufe 

Semanas 

restantes - 

2016 

Quantidade de 

Plantões por Chapa 

- 2016 

Quantidade 

de Plantões 

por Chapa 

sem casas 

decimais 

Unidade com equilíbrio 1 5,6604% 

20 

2,26 2 

Luta Fenajufe 2 22,8302% 9,13 9 

Democracia e Luta 3 20,9434% 8,38 8 

Fenajufe sem correntes 4 12,8302% 5,13 5 

União por justiça 5 15,0943% 6,04 6 

Liberta Fenajufe 6 22,6415% 9,06 9 

Total 100% 40 39 

     
Semana 1 08 a 12.ago   2 3 

Semana 2 15 a 19.ago   6 4 

Semana 3  22 a 26.ago   3 1 

Semana 4 29.ago a 02.set   2 5 

Semana 5 05 a 09.set   6 4 

Semana 6 12 a 16.set   3 5 

Semana 7 19 a 23.set   2 6 

Semana 8 26 a 30.set   6 3 

Semana 9 3 a 7.out   3 4 

Semana 10 10 a 14.out   2 5 

Semana 11 17 a 21.out   6 2 

Semana 12 24 a 28.out   3 5 



 

 

 
 

Semana 13 31.out a 4.nov   2 6 

Semana 14 7 a 11.nov   6 4 

Semana 15 14 a 18.nov   3 5 

Semana 16 21 a 25.nov   2 1 

Semana 17 28.nov a 2.dez   6 4 

Semana 18 5 a 9 .dez   3 2 

Semana 19 12 a 16.dez   2 5 

Semana 20 19 a 23.dez   6 x 

* Quantidade de plantões com base no critério do quociente eleitoral obtido pela força política no Congrejufe. 

 

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

acordo pelo Coordenador Geral José Aristeia Pereira, Coordenadores de Finanças José 

Rodrigues Costa Neto e Gerardo Alves Lima Filho vai assinado por mim 

_________________ Eliane Mendes, Secretária Política da Fenajufe  e pelos 

coordenadores presentes na reunião do dia 7/8/2016. Brasília/DF, 15 de agosto de 2016.   

Coordenadores Gerais 

Adilson Rodrigues Santos _________________________________________________ 

Júlio César de Oliveira Brito ____________________________________________ 

José Aristeia Pereira ___________________________________________________ 

Coordenadores de Finanças 

Gerardo Alves Lima  Filho _____________________________________________  

José Rodrigues Costa Neto _____________________________________________ 

Coordenadores de Imprensa e Comunicação 

Cristiano Bernardino Moreira _____________________________________________ 

Vicente de Paulo da Silva Sousa ________________________________________ 

Coordenadores Jurídico-Parlamentar 

Rodrigo Ferreira Carvalho ______________________________________________ 

Adriana Barbosa Rocha de Faria ________________________________________ 

Erlon Sampaio de Almeida _____________________________________________  



 

 

 
 

Coordenadores de Formação Política e Organização Sindical 

Rodrigo Gomes Peixoto _______________________________________________ 

Marcelo de Melo Ferreira ______________________________________________ 

Coordenadores de Políticas Permanentes 

Ronaldo de Almeida das Virgens __________________________________________ 

Elcimara Augusto de Souza ________________________________________________ 

Alisson Ribeiro Silva _____________________________________________________ 

 


