
 

 

 

 

   

Ofício nº 399/2022secp  

Brasília, 19 de agosto de 2022. 

Aos Sindicatos filiados à Fenajufe 

 

Assunto: Convoca sindicatos filiados para enviarem representantes para Brasília na 

próxima semana (22 a 26/08/2022). Audiência Pública (Democracia e Eleições); CSJT - 

Indenização de Transporte – Consignados, entre outros. 

 

Senhores Dirigentes Sindicais, 

 

A Fenajufe – Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário 

Federal e Ministério Público da União, cumprimentando Vossas Senhorias, convoca os 

sindicatos filiados a enviarem representantes para Brasília na próxima semana para 

cumprirem a seguinte agenda: 

25/08/2022 – 14 horas Audiência Pública “Defesa da Democracia e a Segurança das 

Eleições Gerais de 2022, no plenário 9 da Câmara dos Deputados.  

A Fenajufe convoca os sindicatos a prestigiarem e acompanharem a Audiência 

Pública que debaterá a “Defesa da Democracia e a Segurança das Eleições Gerais de 

2022”, também será abordado a segurança dos servidores e servidoras da Justiça 

Eleitoral durante as eleições, um dos pontos de maior preocupação da categoria durante 

o Eneje (Encontro Nacional dos Servidores e Servidoras da Justiça Eleitoral) realizado 

recentemente pela Fenajufe. Por isso, a importância de os sindicatos enviarem 

representação de servidores da base da Justiça Eleitoral para participarem da referida 

audiência.  



 

 

 

 

   

A audiência pública foi articulada pela Federação e organizada pela Comissão de 

Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados. A Fenajufe estará 

representada pelo Coordenador Edson Moraes Borowski, servidor da Justiça Eleitoral.  

Dada a importância do tema, que vai discutir um dos temas de maior interesse da 

categoria que é a segurança das servidoras e servidores da JE nas eleições, a Fenajufe ressalta 

a necessidade imprescindível de os sindicatos enviarem delegações para estarmos com 

bastante representatividade no plenário 9 durante a audiência pública.  

26/8/2022 – 14 horas - Sessão do CSJT  

Durante a semana de 22 a 26/8, teremos importantes atividades a serem cumpridas, uma 

delas é a atuação junto aos Ministros  do CSJT para convencimento em favor da nossa pauta 

de interesse que será discutida na sessão do Conselho que ocorrerá no dia 26 de agosto, às 14 

horas.  

Na pauta da sessão,  temos importantes pontos que serão discutidos como a majoração 

da Indenização de Transporte para os Oficiais de Justiça; a regulamentação do Programa de 

Residência Jurídica; a proposta de alteração da Resolução CSJT n.º 199/2017, que 

regulamenta as consignações em folha de pagamento dos magistrados, servidores e 

beneficiários de pensão; condições especiais de trabalho para fins de tratamento ou de 

acompanhamento de tratamento de filho(a) ou dependente legal de magistrados e servidores 

da Justiça do Trabalho; horário especial ao servidor com deficiência ou doença grave ou que 

tenha filhos ou dependentes legais nessa condição; limite de parcelas nas operações de 

concessões de empréstimos consignados, entre outros. 

Não foi possível convocar os sindicatos com antecedência porque a pauta da sessão foi 

publicizada somente ontem. Dessa forma, a Fenajufe orienta os sindicatos filiados se 

organizarem e adquirem as passagens e hospedagens o mais rápido possível e solicita 

informarem os nomes, número de celular e e-mails dos representantes para o endereço 

eletrônico fenajufe@fenajufe.org.br para construção do grupo de WhatsApp.  

Contando com o engajamento de todas as filiadas, apresentamos nossas saudações 

sindicais, 

mailto:fenajufe@fenajufe.org.br


 

 

 

 

   

Atenciosamente, 

 

Lucena Pacheco Martins Soraia Garcia Marca 

Coordenadora Geral Coordenadora de Administração e Finanças 

 


