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Siga o Sintrajud nas redes sociais:
facebook.com/Sintrajud

twitter.com/Sintrajud

Assembleias setoriais: 
TRE – saguão da Miquelina – dia 12, às 14h
TRT – Fórum Ruy Barbosa – dia 12, às 13h

Assembleia Geral: 
dia 13, às 13h, no TRF-3 (Av. Paulista, 1842)

BRASÍLIA:
Seminário das entidades dos servidores federais
dias 14, 15 e 16 de novembro 

Reunião Ampliada da Fenajufe 
dia 30 de novembro

Rodada de assembleias definirá ações da categoria para exigir que o STF e
o governo Dilma (PT) destravem o projeto salarial
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Depois de uma intensa mobilização 
ao longo de todo o ano, especialmente 
no período que antecedeu as eleições, 
os servidores vão retomar a pressão 
sobre a cúpula do Judiciário Federal e 
o governo Dilma Rousseff (PT)

A categoria exige a abertura de ne-
gociações em torno do projeto sala-
rial. Uma rodada de assembleias na 
próxima semana (ver agenda ao lado) 
definirá as ações a serem tomadas no 
cenário pós-eleitoral, ante um gover-
no eleito sob forte contestação, a pers-
pectiva de um ajuste fiscal e os avanços 
obtidos após as greves, paralisações e 

protestos que marcaram 2014.
Os servidores também preparam 

a realização de um ato no dia 19 e a 
participação na reunião ampliada da 
Fenajufe, em Brasília, no dia 30 de no-
vembro, quando representantes elei-
tos nos estados discutirão a mobiliza-
ção nacional e uma eventual resposta 
do governo.

Antes disso, de 14 a 16 de novem-
bro, entidades do funcionalismo fe-
deral vão debater a atuação conjunta 
para enfrentar o arrocho que ame-
aça os trabalhadores em 2015 (ver 
página 3).
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No mês de outubro a Fundação de 
Previdência Complementar do Ser-
vidor Público Federal do Poder Ju-
diciário (Funpresp-Jud) completou 
dois anos de criação e um ano de 
funcionamento. A data foi saudada 
pelo presidente do STF, ministro 
Ricardo Lewandowski, numa sole-
nidade em Brasília. Os servidores, 
porém, têm motivos para se preo-
cupar, e não para comemorar.

Um desses motivos apareceu 
durante a Operação Lava-Jato, da 
Polícia Federal. A Operação, que 
desvendou o pagamento de propi-
nas na Petrobras, também revelou 
que fundos de pensão de governos 
estaduais e municipais perderam 
cerca de R$ 23 milhões no esque-
ma intermediado pelo doleiro Al-
berto Yousseff.

O dinheiro foi aplicado na ope-
radora de turismo Marsans, de 
propriedade do doleiro, mas a in-
jeção de recursos não evitou a fa-
lência da empresa. 

“Isso acontece muitas vezes em 
fundos de previdência”, afirma 
Washington Moura Lima, econo-
mista e assessor do Sintrajud. “O 

fundo pode ser mal administrado, 
destinando os recursos a investi-
mentos de pouca rentabilidade ou 
de garantias duvidosas”, adverte. 
Um risco do qual o Funpresp não 
está livre.

“A União não se responsabiliza 
pelos eventuais prejuízos, mesmo 
se provocados por atos de gestão 
ou de má fé de seus diretores indi-
cados”, diz Floriano Martins de Sá 
Neto, vice-presidente de Assuntos 
Parlamentares da Associação Na-
cional dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil (Anfip).

Só o Estado garante 
Segundo Washington, nem os 

fundos bem administrados es-
capam da montanha russa em 
que vive o capitalismo atual. “Em 
2008, uma das consequências da 
crise foi a quebra desses fundos, 
em vários países, por causa das 
enormes desvalorizações que so-
freram os papéis em que tinham 
investido as contribuições dos tra-
balhadores”, explica o economista. 

A “má sorte” dos fundos pode 
ser vista nas três esferas da admi-

Funpresp-Jud faz aniversário, mas não 
há o que comemorar

Especialistas explicam por que a previdência complementar é um mau negócio para os servidores

nistração pública, aponta a direto-
ra do Sintrajud Lynira Sardinha, 
da JT Cubatão. A Caixa de Pre-
vidência dos Servidores Públicos 
de Cubatão, responsável por 6 mil 
aposentados e pensionistas, teria 
perdido R$ 4,4 milhões ao aplicar 
num fundo de investimento cujo 
risco é considerado alto e irres-
ponsável, segundo a Promotoria 
de Justiça do Estado de São Paulo, 
que investiga o caso.    

Washington defende a revoga-

ção da reforma da Previdência 
como a única forma de garan-
tir que os servidores recebam na 
aposentadoria a mesma remune-
ração de quando estavam na ativa. 
“Pois neste caso é o próprio Esta-
do quem garante o pagamento e, 
se houver crise, é quem tem mais 
condições de evitar uma situação 
pior aos trabalhadores.”

Veja mais informações no
site do Sintrajud

Celebrando a caminhada 
daqueles que constroem o ser-
viço público no Brasil, o Sin-
trajud recebeu em sua barraca 
de praia em Santos no sábado 
(1º), servidores dos vários fó-
runs da Baixada Santista, do 
ABC e da capital, além de apo-
sentados de diversos tribunais, 
para comemorar o Dia do Ser-
vidor Público.  

Na programação, além 
de ótima comida, música e 
muita animação, houve uma 
breve saudação aos presentes 
pelo esforço de organização e 
luta ao longo de todo o ano. 

Os diretores do Sintrajud 
Lynira Sardinha, Ênio Ma-

thias e o coordenador da 
Fenajufe Adilson Rodrigues, 
que se dedicaram à organi-
zação do evento, já prepa-
ram as próximas atividades 
de comemoração na Baixa-
da, como a festa de 18 anos 
da subsede e a festa da vira-
da 2014/2015.

Também prestigiaram o 
evento representantes do 
Sinasempu (Servidores do 
MPU), Sindifisco (Audi-
tores da Receita Federal), 
Sinait (Auditores do Traba-
lho), Assojubs e Sintrajus 
(Judiciário Estadual) e Sind-
serv (Servidores Municipais 
de Santos).

Festa na barraca de praia 
celebra Dia do Servidor Público

Por Daniel Luca (*)

Depressão e trabalho

Segundo pesquisa da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) de 2012, 5% da po-
pulação mundial sofre de depressão, isto é, 
cerca de 350 milhões de pessoas. Na Gran-
de São Paulo a incidência é ainda maior: 
11%. Apontada como segunda maior cau-
sa global de invalidez, a depressão tem sido 
chamada de mal do século. 

Esse processo de adoecimento se ca-
racteriza por sentimentos persistentes de 
tristeza, desmotivação, desalento, pessi-
mismo, incapacidade, cansaço, entre ou-
tros.  São emoções que todo individuo 
eventualmente sente, mas que assumem 
o contorno de uma depressão quando são 
persistentes e/ou se aprofundam.

Somam-se a esses sintomas o pessimis-
mo, a visão negativa sobre si mesmo, o 
sentimento de culpa e a falta de sentido 
na vida, entre outros. O suicídio é um ris-
co comum a vários pacientes e por vezes 
ocorre sem qualquer sinal anterior. Por 
isso, é importante estar sempre atento para 
preveni-lo.

O apoio de amigos e familiares é muito 
importante para lidar com a depressão, 

(*) Daniel Luca é psicólogo e assessor 
do Sintrajud, responsável pelo atendimen-

to psicológico oferecido pelo Sindicato.

mas não substitui a ajuda profissional. A 
psicoterapia e psiquiatria são fundamen-
tais para a superação da doença.

O trabalho possui grande importância 
na definição da identidade e na estrutu-
ração da subjetividade, e por isso tem 
grande influência sobre a saúde psicoló-
gica. A saúde mental dos trabalhadores 
pode sofrer consequências profundas de 
elementos negativos no trabalho, como 
humilhação, falta de controle sobre o pró-
prio trabalho, ruptura dos laços sociais e 
de solidariedade entre colegas, alto estres-
se, frustração e injustiça. 

A agressividade e a violência no tra-
balho, por exemplo, são vistas como 
normais, banalizadas, mas são origem 
de muitos adoecimentos mentais. É ne-
cessário desnaturalizar esses comporta-
mentos e criar um ambiente de trabalho 
pautado no respeito e na urbanidade, e 
com boa comunicação.

Veja a íntegra do artigo
no site do Sintrajud.

01.11.14 - Evento recebeu servidores de diversos fóruns e regiões do estado

Arte e Cultura: o Jornal do Judiciário abre este espaço para  mostrar a 
produção artística dos servidores. Envie-nos sua divulgação: 

imprensa@sintrajud.org.br  

Marcela Mattos
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Jornal do Judiciário

O Sindicato dos Trabalhadores do Judi-
ciário Federal no Estado de São Paulo 
– SINTRAJUD, por suas coordenadoras, 
em conformidade com o Estatuto Social 
da Entidade, faz saber que fará realizar 
a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
no dia 13 de novembro do ano corren-
te, a partir das 13h, em 1ª convocação 
com a presença de pelo menos metade 
mais um dos associados quites com a 
tesouraria e, em 2ª convocação, trinta 
minutos após, em qualquer número. A 
assembleia será realizada no Tribunal 
Regional Federal-3ª, situado na Avenida 
Paulista, nº 1842, Bela Vista, São Paulo/
SP. PAUTA: 1. Informes da Campanha 
Salarial e calendário de mobilização; 
2. Eleição dos delegados à Reunião 
Ampliada da Fenajufe, dia 30/11 (do-
mingo), em Brasília/DF;  3. Eleição de 
02 (dois) representantes à Reunião da 
Coordenação Nacional da CSP-Conlutas, 
dias 28, 29 e 30/11, na Faculdade Na-
cional de Direito/UFRJ – Rio de Janeiro; 
4. E, outros assuntos de interesse da 
categoria. São Paulo, 03 de novembro 
de 2014 - Inês Leal de Castro - Coorde-
nadora Geral / Maria Angélica Olivieri - 
Coordenadora Executiva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP

Liminar do STF expõe impasse salarial
Decisão da ministra Rosa Weber manda Congresso analisar proposta orçamentária original do Judiciário e do MPU,

mas só terá efeito sob pressão dos servidores

A ministra Rosa Weber deter-
minou que o Congresso analise as 
propostas orçamentárias originais 
do Poder Judiciário e do MPU 
como parte do projeto de orça-
mento da União para 2015.

A decisão mantém a discussão 
sobre os projetos salariais em evi-
dência, mas é incapaz de assegu-
rar avanços aos trabalhadores sem 
que haja muita pressão sobre o 
governo Dilma, os parlamentares 
e a própria cúpula do Judiciário, 
segundo a avaliação de servido-
res que participam do movimento 
LutaFenajufe.

Eles destacam a necessidade de a 
categoria se preparar para enfren-
tar medidas que atacam os tra-
balhadores e que estariam sendo 
gestadas no Planalto. Há ainda o 
risco de a liminar ser usada para 
viabilizar aumentos apenas para 
parlamentares, ministros do STF e 
magistrados. 

De todo modo, a liminar fez ba-
rulho. Converter esse barulho em 
avanços na luta contra o congela-
mento salarial é o desafio posto 
aos servidores.

“Enrolação”
A decisão da ministra saiu dois 

dias após dirigentes da Fenajufe e 
do Sintrajud-SP voltarem a cobrar 
pessoalmente de três ministros do 
Supremo Tribunal Federal avanços 
na questão salarial. Foram cobrados 
os ministros Ricardo Lewandowski, 
que preside a corte, Dias Toffoli, che-
fe do TSE, e a própria Rosa Weber.

“[Lewandowski] já começou per-
guntando se tinha alguma greve vin-
do por aí”, diz Antonio Melquíades, 
dirigente do Sintrajud e um dos que 
participaram da improvisada reunião. 

“Respondemos que [novos protes-
tos] e possíveis paralisações poderiam 
ocorrer [no período] de prestação de 
contas na Justiça Eleitoral, requisito 
para homologação de resultados e 
posse dos vencedores”, diz Adilson 
Rodrigues, coordenador da Fenajufe.

Lewandowski disse esperar o re-
torno do diretor-geral do STF, Ama-
rildo Vieira, que está em férias, para 
agendar uma reunião com o Minis-
tério do Planejamento. “É enrolação”, 
diz Eugênia Lacerda, coordenadora 
da federação e que também partici-
pou do encontro.  (HDF) 

O Fórum das Entidades Na-
cionais dos Servidores Pú-
blicos Federais espera reunir 
cerca de 350 representantes 
das bases de todas as entida-
des que o compõe no Semi-
nário Nacional dos Servido-
res, de 14 e 16 de novembro, 

em Brasília.
O Seminário tem como de-

bater a intensificação das pri-
vatizações e terceirizações, 
bem como da precarização do 
trabalho dos servidores públi-
cos, além de preparar a reto-
mada da atuação conjunta. 

Servidores federais retomam atuação conjunta
Seminário em Brasília vai reunir entidades do funcionalismo

O Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT) aprovou na sexta-
-feira (31) o anteprojeto para a cria-
ção de vagas na Justiça Trabalhista 
da 2ª Região. Foram criadas 407 va-
gas de analista e 204 de técnico, além 
de 604 funções comissionadas nº 4 e 
672 funções comissionadas nº 5.

O projeto original previa 1052 va-
gas. O pedido ingressou no Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) em 2012, 
mas desde julho daquele ano o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) sus-
pendeu a tramitação de anteprojetos 
apresentados pelos tribunais federais 
para a criação de cargos e varas.

A justificativa era que havia a ne-
cessidade de uma resolução para fi-
xar critérios de análise dos pedidos, o 
que só foi feito no final do ano passa-
do, com a Resolução CNJ nº 184/13. 
Com base na Resolução, o TRT-2 
readequou seu anteprojeto, mas a 
análise da nova proposta se arrastava 
desde agosto no CSJT.

O Sindicato agora busca informa-
ções sobre os motivos que levaram à 
redução do número de vagas em re-

CSJT aprova criação de 611 vagas no TRT-2
Proposta original previa 1052 vagas; medida é fundamental para melhorar

condições de trabalho no Tribunal

lação à proposta original.

Condições de trabalho
“A criação de cargos é determi-

nante para a melhoria das condi-
ções de trabalho”, diz Tarcísio Fer-
reira, servidor da JT e coordenador 
da Fenajufe. A medida já foi tema de 
reunião entre diretores do Sintrajud 
e a ex-presidente do Tribunal, Ma-
ria Doralice Novaes. 

Um estudo do economista Wa-
shington Moura Lima, assessor do 
Sintrajud, mostrou um déficit de 

mais de 2.500 pessoas no TRT-2. 
Além de ser o maior tribunal tra-
balhista do país, o TRT-2 é o que 
apresenta a maior produtividade. 
Segundo o “Relatório Justiça em 
Números 2014”, do CNJ, são 168 
processos baixados por servidor. 

No entanto, o Sindicato tem apon-
tado que essa eficiência não pode 
ser obtida à custa da sobrecarga de 
trabalho, que induz os servidores a 
fazer horas extras e até a trabalhar 
aos sábados sem receber nenhum 
tipo de contraprestação.

Analista – 407
Técnico – 204
TOTAL: 611

Vagas criadas

“(...) que as propostas 
orçamentárias originais 
encaminhadas pelo Poder 
Judiciário (...) sejam 
apreciadas pelo Congresso.” 

(Trecho da liminar
da ministra Rosa Weber)
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JT Santos

Elton Teixeira
Rocha

Julio Cesar Alves
de Sousa

JT Ribeirão Pires

Ivo Oliveira
Farias

JT Praia Grande JT Guarujá Fórum Ruy BarbosaAlmox. Al. Nothman

Rogério Baldini
Vasconcellos

Rodrigo Machado 
Mendes

Dorival Franco da 
Rocha Junior

Cláudia Renata de 
M. Araújo

Marcelo Penna 
Kagaya

Fórum Pedro Lessa

Valdir Amado
da Silva

Sidnei Ferreira
do Nascimento

Fabio Aparecido 
Ferreira

JF Adm. Rio Claro JF Exec. Fiscais JF Guarulhos

Milton
Cordoni

Antonio Carlos
Correia

Airton Carvalho
Reis Junior

JF Marília JF Pres. Wilson JF / JEF Santos JF Avaré JT Barueri

Eduardo
Rubira

Marco Antonio
B. dos Santos

Milton Ferreira
Ornelas

Antonio Carlos
Lauriano da Silva

Paulo Eduardo
Maia

Saulo Martins
de Melo

ROTEIRO PARA ELEIÇÃO COMPLEMENTAR DA DIRETORIA DE BASE 2014 - DE 17 A 19 DE NOVEMBRO/2014
CAPITAL

DIA URNA HORÁRIO LOCAL Nº CANDIDATOS Nº MÍNIMO DE VOTOS
17/nov FIXA 11h às 14h - 15h às 19h JT BARRA FUNDA 2 30
18/nov FIXA 11h às 14h - 15h às 19h JF PEDRO LESSA 3 17
17/nov ITINERANTE 11h às 15h JF EXECUÇÕES FISCAIS 1 10
18/nov ITINERANTE 11h às 14h JF ADM. RIO CLARO 1 10
18/nov ITINERANTE 15h às 17h JF PRESIDENTE WILSON 1 10
19/nov ITINERANTE 11h às 14h T.R.E NOTHMANN 1 10

GRANDE SÃO PAULO
18/nov ITINERANTE 11h às 12h JT RIBEIRÃO PIRES 1 8
18/nov ITINERANTE 15h às 16h JF GUARULHOS 1 10
19/nov ITINERANTE 13h às 14h JT BARUERI 1 10

BAIXADA SANTISTA
17 a 19 ITINERANTE 11h às 19h JT PRAIA GRANDE 1 7
17 a 19 ITINERANTE 11h às 19h JT SANTOS 2 10
17 a 19 ITINERANTE 11h às 19h JT GUARUJÁ 1 10
17 a 19 ITINERANTE 11h às 19h JF SANTOS 2 10

INTERIOR
19/nov ITINERANTE ENTRE 11h às 19h JF MARILIA 1 10
19/nov ITINERANTE ENTRE 11h às 19h JF AVARÉ 1

Categoria elege novos diretores
de base do Sintrajud

Eleição será de 17 a 19 de novembro. 
Conheça os candidatos e veja o roteiro 

da votação

Os servidores associados ao Sintrajud vão ele-
ger diretores de base para os locais de trabalho 
onde ainda não foram eleitos e para os locais em 
que o posto ficou vago devido à renúncia, trans-
ferência ou afastamento do diretor. 

Os eleitos serão os representantes oficiais da 
categoria nos locais de trabalho.


