
 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA. DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.  
  

 
 
 
 
 
 
 
Pedido de atendimento das reivindicações contidas na minuta de alteração 
do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (Lei nº 14.786/2010), elabo-
rada pelo Sindjustiça-Ceará 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO JU-
DICIÁRIO NOS ESTADOS (FENAJUD), organização independente, apartidária 
e sem fins lucrativos, fundada em 26 de março de 1989, com registro junto ao 
Ministério da Economia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº (32.766.859.0001-00), 
com sede em Brasília/DF, vem, perante Vossa Excelência, na condição de re-
presentante do Sindjustiça-Ceará e mais outros 23 sindicatos do Poder Judiciário 
Estadual, filiados, lotados nas cinco regiões brasileiras, por intermédio de 
seus(uas) Coordenadores(as) Gerais que abaixo subscrevem, requerer que se 
digne de atender as justas e pertinentes reivindicações contidas na minuta 
de alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (Lei nº 
14.786/2010), elaborada pelo Sindjustiça-Ceará e protocolada via CPA regis-
trado sob o nº 8509361-34.2022.8.06.0000, com emendas/ajustes sob os nºs 
8509431-51.2022.8.06.0000, 8510680-37.2022.8.06.0000 e 8511709-
25.2022.8.06.0000. 



 

 

Ressaltamos que a aprovação das propostas apresentadas pelo 
Sindjustiça-Ceará é de suma relevância, vez que elas representam, perfeita-
mente, a síntese daquilo que merecem e anseiam os trabalhadores do Judiciário 
estadual cearense, categoria que deve ser muito valorizada, por tão precioso 
serviço que presta aos jurisdicionados que se socorrem diuturnamente desse 
douto Tribunal.    

Por fim, confiantes na sensibilidade e justeza de Vossa Excelên-
cia, aguardamos um desfecho positivo nas negociações entre essa gestão e a 
entidade que representa os servidores auxiliares da Justiça, com o acolhimento 
das propostas supramencionadas.   

Termos em que, pede deferimento. 

Brasília-DF, 22 de Junho de 2022. 

 

 

   Arlete Rogoginski 
Coordenador Geral da FENAJUD 

 
 
 

Janivaldo Ribeiro Nunes 
Coordenador Geral da FENAJUD 

 
 

      Alexandre Lima Santos 
Coordenador Geral da FENAJUD 
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