
ATA DE REUNIÃO Nº 03/2021

REUNIÃO  DO  NÚCLEO  DOS  AGENTES  DE  POLÍCIA  (NAP)  –
SINDJUFE-BA

Data: 16/11/2021 das 15h as 17h

Local: Realizada virtualmente em decorrência da pandemia

Aos dezesseis do mês de novembro de 2021,  às  15h,  o NÚCLEO DOS

AGENTES DE POLÍCIA (NAP) – SINDJUFE-BA, após prévia convocatória

pública, atendendo os prazos legais, esteve reunido virtualmente, para tratar

dos temas propostos em pauta prévia. Conduziu, bem como secretariou a

reunião, o Agente Antonio Walker - JFBA, com auxílio do agente Cristiano

Matsumoto – TRT5. Preliminarmente votamos pela inversão da pauta a fim

de que possa haver novas adesões. Seguem os tópicos da pauta com as

respectivas  deliberações  e  encaminhamentos;  1)  Informes  quanto  as

novas resoluções do CNJ e andamento da Comissão de carreira do

STF – Walker fez um relato das novas inovações das Resoluções nº 430 e

435/2021 do CNJ e suas principais mudanças, falou também da atualização

ocorrida no CJF com a publicação das resoluções nº 730 e 735 do CJF que

atualizaram a resolução 502/2018 e a 646/2020 da justiça federal (Política

de  segurança  e  uniforme);  que  também alterou  a  categoria  da  CNH no

âmbito da JF. Discorreu ainda sobre situação da Comissão de carreira no

CNJ, destacando que as três propostas existentes na comissão e que tratam

dos  Agentes  da  Policia  Judicial  se  complementam,  sendo  de  consenso

dentro da comissão; discorreu ainda que existe a proposta de desmembrar

as alterações referentes as adequações da resolução 344/2020 do CNJ na

lei  nº  11.416/2006,  visto  que  trata-se  apenas  de  tema  já  aprovado  no



plenário  do  CNJ;  2)  Estande  de  Tiro  –  Inicialmente  o  agente  Cristiano

Matsumoto, relatou a todos a assinatura do convênio da AGEPOLJUS com o

Clube de Tiro SPARTAN, relatando que a iniciativa surgiu da necessidade de

haver locais onde os agentes da Polícia Judicial possam treinar fora das

formalidades que necessitam de os tribunais oficiarem outras organizações

solicitando  que  disponibilizem  seus  estandes,  o  que  causa  dificuldades,

quando um agente deseja treinar, destacou o agradecimento a Gêanio do

Sindjufe  que  auxiliou  na  intermediação  inicial  com  a  SPARTAN;  Walker

acrescentou  que  na  gestão  passada,  os  colegas  Joilton,  Gilveraldo

juntamente com outros agentes buscaram realizar um projeto para adequar

o clube do sindicato com a construção de um estande de tiro e com ajuda do

funcionário Geânio e de uma arquiteta confeccionaram um projeto que não

avançou. Joilton pediu a palavra e narrou exatamente o ocorrido informando

que possui uma cópia do projeto e o contato da arquiteta que confeccionou

e se colocando a disposição para retomar as tratativas e apresentar a nova

administração; Walker sugeriu que poderíamos avançar e tentar fazer uma

espécie  de centro de treinamento montando pistas  de progressões e de

combate com airsoft para treinamento, o que seria muito interessante não só

para os Agentes, mas também para todos os sindicalizados. Tal proposta foi

aprovada  por  unanimidade;  3)  Escolha  dos  representantes  para  o

Coletivo  Nacional  da  Policia  Judicial  (CONAPOL)  convocada  pela

FENAJUFE; Walker  fez  um  relato  sobre  o  evento  e  da  importância  da

participação dos agentes da Polícia da Bahia, destacou ainda a importância

de se juntar a caravana do sindicato na luta contra a PEC 32 pedindo que os

agentes  que  puderem,  antecipem  sua  ida  para  participar  dos  atos  em

Brasília no aeroporto e na Câmara dos Deputados. Abertas as inscrições

Antonio Walker se colocou à disposição para participar dos atos da caravana

e  ficar  para  o  CONAPOL;  Cristiano  Matsumoto  TRT5  se  colocou  como



representante  para  o  CONAPOL,  porém,  destacou  que  não  tinha  como

participar dos atos por problemas pessoais. Da mesma forma Lavy –TRT 05

se candidatou a participar do CONAPOL, mas também não podia ir antes

pois está em curso até dia 25/11 e o agente Joilton Pimenta JFBA também

se candidatou a participar apenas nos dias 26 e 27/11 no Coletivo; o agente

Marcos  Paulo  da  JF  Itabuna,   manifestou  interesse  em  participar  das

próximas caravanas e eventos;  por  não conhecer a logística para que o

pessoal  do  interior  participe,  foi  esclarecido  pelos  presentes.  Sem  mais

candidatos, passou-se a votação que aprovou por aclamação os nomes de

Antonio Walker (JFBA), Cristiano Luis Matsumoto (TRT5), Joilton Pimenta

(JFBA) e Lavy (TRT5), como representantes a participarem do CONAPOL,

sendo  que  o  Marcos  Paulo  da  subseção  judiciaria  de  Itabuna  JF  -

permanece como suplente em caso de eventualidades. Nada mais havendo,

a reunião foi encerrada às 16:40 h min do mesmo dia, cuja Ata foi por mim

redigida,  Antonio  Walker  Silva  Matos,  e  por  Cristiano  Luiz  Matsumoto,

revisada,  Agentes  de Polícia Judicial  da JF-BA e do TRT5,  membros  do

NÚCLEO  DOS  AGENTES  DE  POLÍCIA  (NAP)  –

SINDJUFEBA,_________________________________________________

_____________________________________________________________

___assinada e lavrada.


