
A QUEM INTERESSA A DIVISÃO ENTRE OS 
TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO? 

1. De uns tempos para cá, mais precisamente a partir do debate nacional 
sobre a melhor forma de remuneração no Judiciário Federal e MPU 
(remuneração composta x subsídio), um certo divisionismo começou a surgir 
entre os servidores, que resultou na criação de associações por “atividade”.  
2. Evidentemente, anteriores a esse fenômeno, já existiam as associações de 
Oficiais de Justiça (Assojafs) e sua federação (Fenassojaf), bem como a 
associação nacional dos agentes de segurança (Agepoljus). Porém, mais 
recentemente assistimos à criação da Anata (analistas e técnicos), Anajus 
(somente analistas), Tecnojus e Anatecjus (técnicos).  
3. E tanto a associação nacional dos técnicos quanto a dos analistas já 
encaminham a criação de sindicatos nacionais. 
4. Isso sem mencionar as associações voltadas exclusivamente à 
representação judicial, como a Anajustra (somente servidores da Justiça do 
Trabalho) e a Anajusfe (servidores de todo o Judiciário Federal e MPU). 
5. Em fevereiro deste ano, a concessão da carta sindical ao Sindicato dos 
Oficiais de Justiça do Distrito Federal (Sindojus-DF) ressuscitou entre os 
Oficiais Federais o velho tema da melhor forma de organização. No caso do 
Distrito Federal, é bom lembrar que os Oficiais de Justiça são todos federais, 
sejam eles do TJ ou dos Tribunais Federais.  
6. Já nos Estados, sindicatos de oficiais estão sendo criados pelos oficiais 
estaduais, que são em maior número que os federais e enfrentam uma grande 
divisão nas negociações com os governos estaduais. Em São Paulo, por 
exemplo, os Oficiais estaduais têm dois sindicatos e duas associações 
adversárias. No Judiciário Estadual existe um sindicato de servidores, mas 
impera um divisionismo com várias associações disputando espaço entre 
servidores.  
7. Em março, um edital publicado na imprensa conclama os Oficiais 
federais do Rio de Janeiro à criação de um Sindicato Estadual dos OJAFs, o 
que seria o primeiro dessa natureza. 
8. Trata-se de um divisionismo preocupante, pois fragmenta a luta unificada 
e comum e apenas favorece a administração do Poder Judiciário Federal em 
todos os seus níveis.  
9. Foi para evitar esse divisionismo que os trabalhadores do Judiciário 
Federal aprovaram, a partir da criação da FENAJUFE, em dezembro de 1992, a 
atuação por segmentos. Em 1997, a 5ª Plenária Nacional da federação aprovou 
a criação de núcleos por atividade nos sindicatos, começando pelos 
aposentados e pelos Oficiais de Justiça e prosseguindo com os Agentes de 
Segurança. O objetivo desses núcleos era trazer para dentro dos sindicatos as 
reivindicações específicas desses segmentos da categoria. 
10. Lamentavelmente, muitos sindicatos não conseguiram fazer funcionar 
seus núcleos a contento. E a própria Federação, cada vez mais exaurida pela 
disputa interna de correntes, deixou de estimular essa atuação e organização.  



11. Um exemplo disso é a realização do COJAF (Coletivo Nacional dos 
Oficiais de Justiça Avaliadores Federais), proposta que reuniria representantes 
de todos os Núcleos (NOJAFs) em eventos anuais. O último encontro foi 
realizado em março de 2014 – ou seja, mais de três anos atrás. 
12. Mas as dificuldades não são apenas nacionais. Em nosso sindicato, as 
reuniões do Núcleo dos Oficiais de Justiça, mesmo realizadas com alguma 
periodicidade, são esvaziadas e frequentadas sempre pelos mesmos militantes, 
com poucas caras novas. O mesmo se pode dizer do Núcleo dos Aposentados. 
Por estes dias, aposentados do TRT da 2ª Região estão discutindo a criação de 
uma Associação de Aposentados, que contará com o apoio institucional do 
Tribunal.  
13. Da parte dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, é bom que se diga 
que as associações existentes sempre respeitaram o papel dos sindicatos e 
buscaram atuar em conjunto nas questões gerais da categoria e mesmo nas 
demandas específicas.  
14. Porém, é urgente que se faça uma avaliação do papel desses núcleos em 
nosso Sindicato e se discuta uma política de valorização, sob pena de 
perdermos a batalha da integração da categoria, cada vez mais distante. 
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