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REUNIÃO NA FENAJUD ORGANIZA ENCONTROS 
 

O Presidente do Sindijudiciário, Carlos Thadeu Teixeira Duarte, está em Brasília 

participando de reuniões do Conselho de Representantes dos Estados na FENAJUD. Na 

tarde de ontem e hoje os presentes fizeram uma avaliação da conjuntura nacional com 

relação à divulgação dos salários dos servidores do Poder Judiciário no Brasil, conforme 

resolução do Conselho Nacional de Justiça. 

De acordo com Thadeu, há duas liminares concedidas ao Congresso Nacional, para que 

não sejam divulgados os nomes dos servidores. Na FENAJUD, há os que querem a 

divulgação integral e outros defendem que sejam omitidos os nomes dos trabalhadores. A 

tendência é pela divulgação de apenas o número da matrícula do trabalhador. Mas a 

discussão final do assunto acontecerá na Reunião da Diretoria da FENAJUD e o Coletivo 

Jurídico dos Sindicatos dos Estados, nos dias 30 e 31 de agosto, e 01 de setembro, a ser 

realizada em Natal, Rio Grande do Norte. 

Enquanto isso, a Diretoria Jurídica do Sindijudiciário também está analisando a questão 

para a adoção de medidas cabíveis. 

Também foi definido que no dia 15 de agosto haverá o Encontro Nacional da Federação 

em São Paulo, cujo tema será a construção do Fórum Nacional da Democratização do 

Judiciário Brasileiro, ocasião onde devem estar presentes os Presidentes de cada 

Sindicato, bem como pelo menos dois diretores. 

No referido encontro em São Paulo, a FENAJUD vai ratificar o apoio à ação impetrada 

no STF pela Ordem Nacional dos Advogados do Brasil (OAB) contra o pagamento do 

Auxílio Alimentação retroativo aos magistrados. 

Agora à tarde, está sendo protocolada a documentação para “legalizar” a Federação 

Nacional (pedido da carta de registro). Estão presentes os representantes dos Estados de 

Sergipe, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Amapá, Paraíba, Mato 

Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. 

Amanhã, o Presidente estará acompanhando no Tribunal de Justiça, o processo de 

remoção dos Analistas Judiciários Especiais na função Escrevente Juramentado.  

 

 “A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


