
CARTA DE FORTALEZA 
Encontro Nacional dos Técnicos do Poder Judiciário Federal  

 
No dia 29 de junho de 2019, no Seara praia Hotel, em Fortaleza-CE, às 9               
horas, foi realizado pelo SINTRAJUFE/CE, com o apoio do SINJE/CE,          
SINDISSÉTIMA e ANATECJUS, e com a presença de técnicos judiciários de           
vários estados, da Fenajufe e de dirigentes sindicais, o Encontro Nacional dos            
Técnicos do Poder Judiciário Federal. O evento teve como finalidade avaliar a            
atual situação do cargo, além de debater e definir uma linha de atuação dos              
técnicos judiciários na efetivação da mudança de investidura do cargo para           
Nível Superior, movimento conhecido por ‘NS’.  

Tendo como objetivo principal discutir cenários, perspectivas e estratégias em          
defesa do cargo de técnico judiciário, aconteceram durante o dia várias           
palestras a fim de promover o debate entre os participantes. 

Ao final do encontro, os servidores presentes decidiram solicitar à FENAJUFE,           
aos sindicatos de base e à ANATECJUS, no âmbito de suas competências: 

 

PAUTA GERAL 

1. Combater a reforma da previdência. 
2. Defender a estabilidade do serviço público. 
3. Defender a data base.  
4. Lutar contra o assédio moral e sexual. 
5. Avaliar o impacto do teletrabalho na vida dos sindicatos.  
6. Promover o encontro de servidores da justiça do trabalho. 

 

PAUTA ESPECÍFICA 

1. Implementar a pauta estabelecida na Carta de Teresópolis /RJ,         
aprovada em plenária da Federação e ratificada no 10º Congrejufe. 

2. Promover ampla campanha em defesa do NS, a nível nacional, junto ao            
STF para o envio imediato de projeto de lei ao Congresso Nacional, com             
o seguinte tema: #stfencaminheopldonsaocongresso; #stfonselegal;     
#stfenvieonsaocongresso. 

3. Buscar o apoio parlamentar para envio do PL do NS ao Congresso            
Nacional pelo STF. 

4. Sugerir e fomentar a criação de núcleos dos técnicos em todos os            
sindicatos. 

5. Realizar o CONTEC no segundo semestre de 2019. (FENAJUFE) 



6. Lutar pela aprovação da PEC 2019/2012, em tramitação no Congresso          
Nacional, que trata da permissão para que os servidores públicos na           
carreira administrativa possam exercer o cargo de professor. 

7. Lutar pelo retorno dos técnicos judiciários à área judiciária. 
8. Dar ampla divulgação para a categoria do documento de conclusão dos           

trabalhos da comissão interdisciplinar criada em 2016 e/ou que os          
dirigentes da FENAJUFE que representaram a categoria e participaram         
da Comissão apresentem relatório de tudo o que foi debatido durante os            
trabalhos, com detalhamento do encaminhamento de cada pauta        
(FENAJUFE). 

9. Encaminhar o relatório do NS para a Direção Geral do STF levá-lo à             
apreciação do Colégio de Diretores Gerais dos Tribunais Superiores,         
TJDFT e STF ou o encaminhamento direto ao Presidente do STF para            
apreciação do pleito pelo pleno administrativo da Suprema Corte e          
aprovação do envio do PL do NS ao Congresso. 

10.Produzir bottons azuis e brancos do “NS JÁ”, que serão distribuídos aos            
servidores do Judiciário Federal para que possam usar no ambiente de           
trabalho, levando a importância do pleito dos técnicos, solicitando o uso           
pelos coordenadores da federação em reuniões, agendas e        
principalmente em visitas aos parlamentares. 

11.Defender o NS em face de quaisquer acusações de ilegalidade ou           
imoralidade ao pleito, adotando de imediato todas as medidas cabíveis,          
inclusive legais. 

12.Divulgar para a categoria as consultas virtuais e as atas das reuniões da             
Diretoria da FENAJUFE. 
 

Decidiu-se, ainda, no Encontro: 

1. Realizar o próximo Encontro Nacional dos Técnicos no Espírito Santo, 
no primeiro semestre de 2020, com a organização do SINPOJUFES e 
do SINDJUS/DF. 

2. Fortalecer a ANATECJUS como instrumento de luta e defesa da 
valorização do cargo de técnico, juntamente com a participação das 
entidades sindicais. 

 

Fortaleza, 29 de junho de 2019. 

 
Subscrevem a Carta de Fortaleza: Adeilza Moura (Sindissétima/CE), Adimar         
Fonseca (Sindjus/DF), Adriana Tangerino (Sisejufe/RJ), Aguinaldo Damasceno       
(Sintrajufe/CE), Aída Guedes (Sintrajufe/CE), Ana Lucia Filizola       
(Sindissétima/CE), Antônia Elisa Sousa (Sintrajufe/CE), Antonieta Silveira       
(Sindjus/DF) , Antônio Carlos Amaral (Agepoljus), Antônio Carlos Marques         
(Sintrajufe/CE), Arlete Ribeiro (Sindjus/DF-Anatecjus/DF), Carlos Alberto      



Piedade (Sintrajufe/CE), Carlos Henrique Campelo (Sintrajufe/CE), Carolina       
Eugênia (Sintrajufe/CE), Charles Bruxel (Fenajufe-Sindissétima/CE), Cledo      
Vieira (Sindjus/DF), Cristiano Chaves (Sindissétima/CE), Costa Neto       
(Fenajufe-Sindjus/DF), Claudia Alves (Sindissétima/CE), Dalmário Filho      
(Sintrajufe/Ce), Daniel Oliveira (Sintraemg), Engelberg Belém      
(Fenajufe-Sintrajufe/CE), Eliana Borges (Sintraemg/MG), Elias Novais      
(TER/MG), Elmano Siqueira (Sintrajufe/CE), Elongio Moreira (Sinjeam/AM),       
Epitácio Junior(Fenajufe-Sindjus/DF), Euvaldo Gomes (Sindissétima/CE), Fábio      
Saboia (Sintrajufe/CE), Felipe Penaforte (Sinsjus/DF), Francisco Adail Gomes        
(Sindissétima/CE), Francisco Vaz (Sindjus/DF), Gabriela de Sousa       
(Sintrajufe/Ce), Gilberto Melo (Sindjuf/SE), Gisele Sergio (Sindjus/DF), Gisele        
Peixoto (Sintrajufe/CE), Gonçalves Lima (Sindissétima/CE), Hudson Borges       
(Sinpojufes/ES), Ingrid Hendges (Sindjus/DF), Jairo Ribeiro (Sindjufe/TO),       
James Magalhães (Sintraemg/MG), Jeronimo Abreu (Sintrajufe/CE), João       
Bosco Freitas (Sindissétima/CE), Joaquim Albuquerque (Sintrajufe/CE), José       
Alexandre Carneiro (Sintrajufe/CE), José Everson Reis      
(Sinjufego/GO-Anatecjus/DF), José Nicodemos (Sindjus/DF), Júlio Horta      
(Sindjus/DF), Karine Pina (Sindjufe/BA), Katiana Lopes (Sintrajufe/CE),       
Leonardo Moura (Sintrajuf/PE), Lucia Luz (Sintrajufe/CE), Luís Amauri Souza         
(Sisejufe/RJ), Luís Antônio Ferreira (Sindissétima/CE), Marcelo Silveira       
(Sindjus), Marcos Damasceno (Sintraemg/MG), Maria Aurileide Lobo (TRT-PB),        
Maria da Conceição Moraes (Sindijufe/BA), Maria de Fátima Machado         
(Sindissetima/CE), Maria Glauberlene Joca (Sinje/CE), Maria Nilta Fonseca        
(Anatecjus/DF), Marise Evangelista (Sinje/CE), Miguel Freitas      
(Sindissétima/CE), Orlando Pedro Souto (Sintraemg/MG), Ranulfo de Farias        
(Fenajufe-Sintrajufe/CE), Robson Amaral (Sinpojufes/ES), Rodrigo Gomes      
(TRE/MG), Ronaldo das Virgens (Fenajufe-Sisejufe/RJ), Roniel Andrade       
(Fenajufe-Sindjus/DF), Rosana Sacco (Sintrajufe/RS-Anatecjus/DF), Silvanildo     
Faria (Sindjus/DF), Sonia Duarte (Sintrajufe/CE), Tarcísio Queiroga       
(Sintrajufe/CE), Waldemar Alves (Sindjus/DF), Wallace Coelho      
(Sintraemg/MG), William Gurgel (Sintrajurn/RN). 
 


