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Servidores protestam contra 
barganha no Congresso

A sessão do Congresso Nacional que analisaria o veto 
da presidente Dilma Rousseff (PT) ao projeto de repo-
sição salarial dos servidores do Judiciário Federal (PLC 
28/2015) não foi realizada nesta quarta-feira, 30. Ela 
foi adiada para a próxima terça-feira, dia 6 de outubro 

por manobra do presidente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que convocou sucessivas 
sessões da Câmara no mesmo horário em que estava 
marcada a sessão do Congresso. 

Dessa forma, realização da Assembleia Geral que esta-

va pré-agendada para o próximo sábado, dia 3, na sede 
do Sintrajud pode não ser realizada na data. 

O Sintrajud aguarda orientação do Comando Nacio-
nal de Greve e publicará novas informações no seu site 
oficial (sintrajud.org.br). 

Sintrajud aguarda orientação do Comando Nacional de 
Greve para realizar assembleia



A Diretoria Executiva do SINTRAJUD, atendendo a so-
licitação de associados que não conseguiram se ins-
crever no período indicado pelo Edital de Convocação 
para as Eleições da Diretoria de Base, divulgado na 
data de 22 de setembro de 2015, reafirmando seu 
compromisso em democratizar e ampliar a atuação 
do sindicato nos locais de trabalho decidiu prorrogar 

o prazo de inscrição e para tanto, expede o presente 
ADITAMENTO DE RETIFICAÇÃO para:
1. PRORROGAR a data para inscrição de candidatos que 
passa a ser de 05/10/2015 até 14/10/2015. 
2. A data do Processo Eleitoral nos Locais de Trabalho será 
informada logo que encerradas as inscrições. 
3. QUE os locais, data e hora, onde acontecerão eleições 

serão divulgados após a data de encerramento das ins-
crições informada no item 1.
Ficam RATIFICADOS os demais itens do Edital de 
Convocação, inclusive os critérios para ser candida-
to. O modelo de formulário de inscrição está dispo-
nível na página do SINTRAJUD www.sintrajud.org.
br, bem como na Subsede Santos e na Sede (secre-

taria com a funcionária Juliana Silva). 
Inscreva-se, seja um Diretor de Base no seu local de tra-
balho e venha fortalecer ainda mais o sindicato.   
Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo aos 
trinta dias do mês de setembro de dois mil e quinze. 
Maurício Rezzani - Coordenador Geral
Raquel Morel Gonzaga - Coordenadora Executiva

ADITAMENTO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DE BASE

O prazo para inscrição de candidatos à eleição da 
diretoria de base do Sintrajud foi prorrogado para 
14 de outubro. A mudança atende a um pedido de 
associados que não conseguiram se inscrever no 
prazo anterior (cuja data-limite seria esta quinta-
feira, 1º), já que o Sindicato e os servidores estão 
focados na campanha salarial.

Como se inscrever
Todos os servidores associados podem se inscre-

ver por meio do formulário disponível no site do 
Sintrajud, que deve ser entregue à secretaria do Sin-

dicato, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.
O formulário preenchido pode ser entregue pes-

soalmente ou por terceiros, ou ainda ser enviado 
pelo correio. Os candidatos de fora da capital pode-
rão mandar sua inscrição por carta, devendo antes 
enviar uma cópia por fax (11 - 3225-0608).

O papel do diretor de base
Os eleitos serão os representantes da categoria 

nos locais de trabalho, com mandato de no mínimo 
dois e no máximo três anos.

O diretor de base faz a ponte entre o Sindicato e 

o local de trabalho, fortalecendo a organização dos 
servidores. Cabe ao diretor de base trazer ao Sin-
dicato os problemas do dia-a-dia e as demandas 
dos servidores.

Eleição
A eleição será realizada nos locais de trabalho, 

por voto direto e secreto, submetendo-se os nomes 
dos candidatos à votação em cédulas únicas entre 
os associados. Em dia e local que serão previamen-
te informados, haverá uma urna no fórum onde se 
realizará a eleição. 

Inscrição de candidatos à Diretoria de 
Base será até 14/10

Prorrogação do prazo atende a pedido de associados enquanto a categoria mantém o foco na campanha salarial

Não houve sessão. Com o Congres-
so Nacional transformado pelo go-
verno e parlamentares num balcão de 
negócios no qual o reajuste dos ser-
vidores do Judiciário Federal era uma 
das moedas de troca, lideranças do 
Senado e da Câmara não chegaram a 
um acordo para apreciar os vetos pre-
sidenciais, entre eles o 26, referente 
ao PLC 28. Já era noite nesta terça-
feira (30), quando o senador Renan 
Calheiros (PMDB-AL), que também 

Disputa por cargos e caixa eleitoral 
impede sessão

“Mercenários”, gritaram servidores em coro para deputados e senadores no interior da Câmara. Nova sessão é marcada para terça-feira (3)
Salustiano Mesquita Pinto

Revoltados, servidores lançavam notas falsas no Salão Verde do Congresso para os parlamentares 

Por Hélcio Duarte Filho

Em São Paulo, grupos de servido-
res fizeram vigília no TRE Mique-
lina, no Fórum Pedro Lessa da JF e 
no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa. 
Ao longo de todo o dia, eles acompa-
nharam as notícias de Brasília, onde 
o presidente Eduardo Cunha (PM-
DB-RJ) manobrava para impedir a 
instalação da sessão do Congresso.

No TRE, porém, o aparelho de 
TV não pode ser instalado e os ser-
vidores estranharam a proibição, 
tendo em vista que o presidente do 
tribunal, desembargador Antônio 
Carlos Mathias Coltro, chegou a 
encaminhar ao Senado Federal um 
ofício manifestando apoio a derru-
bada do veto ao PLC 28/2015. O 
acompanhamento teve de ser feito 
pelo rádio. Viaturas da polícia fi-
caram estacionadas diante do Tri-
bunal, impedindo a montagem da 
tenda do Sindicato.

preside o Congresso, marcou nova 
sessão para analisar os vetos para a 
próxima terça-feira, dia 6.

Durante todo o dia, a expectativa 
em torno da sessão que não aconte-
ceu movimentou o Senado e a Câma-
ra. Servidores de todo o país voltaram 
a pressionar os parlamentares dentre 
e fora do Congresso. A sessão convo-
cada para as 11h30 foi mantida, mas 
não pode ser instalada porque o pre-
sidente da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), sustentou o plenário da 
Câmara em sessões deliberativas du-
rante todo o dia, o que inviabiliza reu-

Servidores fizeram 
vigília em SP

niões do Congresso.
O “mercado” envolvia cargos nos 

ministérios e a apreciação imediata do 
veto da presidente Dilma ao projeto 
que admite o financiamento de em-
presas a campanhas eleitorais, além do 
reajuste do Judiciário e a proposta de 
valorização das aposentadorias, tam-
bém vetada pela presidente.

Tanto o presidente do Senado quanto 
o da Câmara voltaram a se manifestar 
contra a derrubada do veto ao PLC 28. 
Mas não chegaram a um acordo em re-
lação à votação do financiamento elei-
toral. Também permeava o impasse a 
disputa por ministérios, com o PMDB 
envolvido em brigas internas. Sob o 
argumento da “estabilidade política”, 
Dilma negocia várias pastas, entre elas 
a da Saúde, que envolve orçamento de 
mais de R$ 120 bilhões.

Indignação, cansaço e revolta
O que aconteceu no Senado e na Câ-

mara neste 30 de setembro deixou ser-
vidores indignados. No Salão Verde, 
passagem para o plenário da Câmara, 
expuseram cartazes e cantaram pala-
vras de ordem. “Mercenários”, grita-
ram para os parlamentares e chegaram 
a lançar notas falsas para eles. “Não so-
mos moeda de troca”, disseram ainda, 
em coro. “Vendidos”, gritaram em ou-
tro momento. Nada foi propriamente 
organizado nessa hora. Foi a expressão 
da revolta com o que acontecia.

Externava ainda a impressão cada 
vez maior de que parlamentares usa-
ram o reajuste dos servidores para 
barganhar em proveito próprio. Não 

há obviamente certeza de que haverá 
sessão na terça-feira (3) e nem sobre 
o que acontecerá – a tendência não é 
favorável aos trabalhadores, mas tudo 
ainda pode acontecer. 

A revolta, o cansaço e indignação são 
sentimentos comuns entre os servido-
res, que prometem continuar lutando 
pela derrubada do veto e recomposi-
ção  dos seus salários.


