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ato nacional no STF pela dignidade dos servidores

Dia de usar adesivo ou  fita roxa ou preta

Servidores marcam protestos após
Comissão da Câmara aprovar reajuste só para juízes e procuradores 
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A servidora Ester Nogueira acaba 
de se aposentar, depois de mais de 
36 anos de trabalho como oficial de 
justiça da JF. Ela será homenageada 
durante a reunião do Núcleo dos 
Oficiais de Justiça do Sintrajud no 
próximo dia 4 de dezembro. Tam-
bém em sua homenagem, publica-
mos o texto que Ester postou no 
Facebook, em que ela manifesta o 
orgulho por sua profissão e a dis-
posição de continuar lutando pela 
valorização do oficial de justiça.

O assassinato do oficial de jus-
tiça Francisco Ladislau Pereira 
Neto (foto), morto a tiros quando 
cumpria um mandado judicial em 
Barra do Piraí (RJ), despertou uma 
mobilização de oficiais em todo o 
país. No dia 11 de dezembro, quan-
do o crime completará um mês, 
eles farão atos em vários estados e 
uma manifestação em Brasília.

Francisco foi alvejado com dois 
tiros pelo filho de uma comercian-
te que seria notificada. No corpo 
havia sinais de atropelamento.

 “As agressões contra oficiais de 
justiça no exercício de suas fun-
ções ou em razão dela têm cres-
cido assustadoramente”, diz Erlon 
Sampaio, diretor do Sintrajud e 
oficial de justiça. 

 “Vamos iniciar uma grande luta 
em busca de segurança. A morte 
do companheiro Francisco Ladis-
lau Neto não será em vão!”, acres-
centa seu colega Lucas Dantas, 
também da direção do Sindicato.

Em Santos
A diretora do Sintrajud Lynira 

Sardinha visitou na última quarta-

Oficiais preparam mobilização para 
exigir segurança

No dia 11, eles vão lembrar colega assassinado e pedir reconhecimento como atividade de risco
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-feira (26) a central de mandados 
da JT Santos para discutir com os 
colegas os riscos a que estão sub-
metidos os oficiais de justiça. A 

dirigente, que também é oficial 
de justiça, foi acompanhada pe-
las colegas Goretti (oficial da JT 
Cubatão) e Rosângela dos Santos, 

oficial que representou a Associa-
ção de Base dos Trabalhadores do 
Judiciário do Estado de São Paulo 
(Assojubs).

A revolta pela morte de Fran-
cisco Pereira Ladislau de 25 anos, 
assassinado em serviço no dia 11 
de novembro, pautou a discussão. 
Os oficiais relataram suas experi-
ências e as situações de risco que 
enfrentam no dia a dia.

“Esta triste perda para os oficias 
deve nos servir como um alerta 
para cobrarmos melhores condi-
ções de trabalho e segurança”, de-
fendeu Lynira.

A representante da Assojubs fa-
lou sobre o “dossiê da violência”, 
organizado pela entidade, que 
demonstra as graves e constantes 
violências sofridas por oficiais. 
Rosangela destacou a importância 
da união entre oficiais de justiça 
estaduais e federais, por entender 
que ambos sofrem os mesmos pe-
rigos no dia a dia e que a união 
pode fazer diferença. Ao final, Ly-
nira Sardinha fez um chamamen-
to para a construção do ato unifi-
cado no próximo dia 11.

Uma lutadora pendura a farda

Colegas,
Venho me despedir e agradecer a 

todos que fizeram parte de minha vida 
nesses vários anos. Tenho muito a agra-
decer a cada um que contribuiu para o 
meu crescimento, tanto pessoal como 
profissional. (...) 

Sempre fui e me senti Oficial de Jus-
tiça, pois dos quarenta e um anos de 
trabalho que iria completar em 3 de de-
zembro, 36 anos e 8 meses  foram dedi-
cados ao Oficialato. Então, tenho muito 
respeito pelo que sempre fiz. (...)

Continuarei me empenhando para 
que o Oficial de Justiça seja respeitado 
dentro do Judiciário e fora dele. (...) Lutas 
por recomposição salarial, valorização 
da indenização de transporte, aposenta-
doria especial, direito a estacionamento 
gratuito nos locais onde vigora a “Zona 

Azul” e tantas outras formas de lutas por 
nossa valorização devem fazer parte do 
cotidiano de cada Oficial de Justiça. (...)

Despeço-me com orgulho, por tudo 
que conquistei no meu trabalho, princi-
palmente os amigos que aqui deixarei, 
mas também com um pouco de tristeza 
por não ter conseguido conquistar de 
volta o cargo que nos foi tirado há al-
guns anos e com o qual nunca me con-
formei. Espero que os colegas que per-
manecem se unam mais em torno desse 
e de outros tantos ideais para a nossa 
valorização. 

Minha contribuição será agora de ou-
tra forma. Também poderei me dedicar 
a projetos pessoais e estou eufórica com 
o rumo novo de minha vida.

Boa sorte a todos os que ficam. 
Ester

No primeiro semestre o Con-
selho Superior de Justiça do 
Trabalho (CSJT) abriu para 
consulta pública a resolução so-
bre os procedimentos de saúde 
ocupacional nos tribunais re-
gionais do trabalho. 

A nova versão, divulgada em se-
tembro, continua deixando de fora 
elementos fundamentais da saúde 
dos trabalhadores da Justiça do 
Trabalho no Brasil. Ressaltamos 
duas das propostas apresentadas 
pelo Sintrajud e pela Fenajufe e 
que não foram acatadas: a partici-
pação dos trabalhadores e o cuida-
do com a saúde mental.

 A Comissão de Engenha-
ria de Segurança e Medicina do 
Trabalho, que será responsável por 
realizar as medidas, não terá es-
paço para os trabalhadores, exce-
to para os que compõem o corpo 
técnico (médicos, psicólogos, en-
fermeiros, etc.). Essa participação, 

Resolução do CSJT sobre 
saúde não garante avanços

Resultado de consulta pública, texto ignora questões 
apontadas pelo Sintrajud e pela Fenajufe

Daniel Luca que em certa medida é realidade 
nas Comissões Internas de Pre-
venção de Acidentes (Cipa) pelo 
país, não o é nos próprios tribu-
nais trabalhistas.

A resolução praticamente 
não aborda os cuidados à saú-
de mental e também não traz 
nenhuma orientação adicional 
relacionada a esse risco, tão pre-
sente no Judiciário.

Por último, um elemento 
apontado na contribuição da Fe-
najufe e que também não está na 
versão final da resolução é a ne-
cessidade de procedimentos de 
readaptação de adoecidos e tam-
bém de retorno ao trabalho após 
licenças médicas longas.

  É uma pena que a consul-
ta ignore a opinião dos trabalha-
dores e deixe de lado aspectos tão 
importantes à saúde deles. 

(*) Psicólogo e assessor do 
Sintrajud, responsável pelo 

atendimento psicológico 
oferecido pelo Sindicato. 



Quarta-feira, 03 de dezembro de 2014 Jornal do Judiciário - 3 

Jornalistas: Carlos Eduardo Batista / Hélio B. Barboza |   Colaborador: Hélcio Duarte Filho   |   Diagramação: Roberto Lima   |   Tiragem: 10.000 exemplares

Diretoria: Antonio dos Anjos Melquiades (Melqui), Cleber Borges de Aguiar, Elizaldo Veríssimo da Silva, Ênio Ferreira Mathias,  Erlon Sampaio de Almeida, 
Flávio Conrado Junior, Inês de Castro, João Carlos Carvalho da Silva, Jorge Henrique Jacynto Aristóteles, Lucas José Dantas Freitas, Lynira Rodrigues Sardinha, 
Maria Angélica Olivieri, Maria Helena Garcia Leal, Maurício Rezzani, Raquel Morel Gonzaga, Romeu Egydio Natal Meirelles, Salomão Sousa Ferreira

Sede: Rua Antonio de Godoy, 88 - 16º and. - São Paulo / SP - CEP 01034-000 - Tel.: (11) 3222-5833 - Fax: 3225-0608 - Email: sintrajud@sintrajud.org.br
Subsede Baixada Santista: Rua Adolfo Assis, 86 - Vila Belmiro - CEP 11075-360 - Tel.: (13) 3238-3807 Santos/SP - Email: sintrajudsantos3@gmail.com

Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no Estado de São Paulo

Jornal do Judiciário

Dezembro roxo

Reajuste só 
para juízes: 

O governo não conseguirá atingir a 
meta de R$ 116 bilhões de superávit 
primário em 2014, basicamente por 
causa dos R$ 75,9 bilhões concedidos 
aos grandes empresários, até o mês de 
setembro, na forma de desonerações 
fiscais. Ou seja: o problema não foi 
gerado pelo excesso de gastos sociais.

A própria existência da meta de 
superávit está em contradição com 
as necessidades do povo, pois são 
dezenas de bilhões retirados do or-
çamento anualmente para o paga-
mento da dívida, que necessita ur-

Superávit primário será duro para os trabalhadores
Washington Luiz Moura Lima (*) gentemente de uma auditoria.

Está em discussão no Congresso a 
alteração da forma da contabilização 
do superávit, o PLN 36/2014, e até a 
elaboração deste texto o projeto es-
tava em tramitação, com o objetivo 
de ampliar os abatimentos para que 
seja cumprida meta. Essa questão é 
crucial para os trabalhadores.

De um lado, a mudança legiti-
ma daqui para frente esse volu-
me de concessões de recursos do 
orçamento. Isso vai levar a uma 
pressão ainda maior das empresas 
para aumentar as desonerações 
nos próximos anos.

É importante frisar que, apesar 

de todo esse gigantesco valor con-
cedido, as empresas continuam de-
mitindo trabalhadores e arrochan-
do salários.

Por outro lado, os novos minis-
tros da área econômica, anuncia-
dos na semana passada, têm como 
objetivo um programa incremental 
de superávit primário. Cogita-se a 
redução de gastos com seguro-de-
semprego, auxilio doença e pen-
sões por morte, que correspondem 
a cerca de R$ 45 bilhões.

Outras medidas nesse sentido 
devem atingir os serviços públicos 
e os gastos sociais. Nenhuma delas 
busca atacar o verdadeiro problema, 

que são as desonerações e o próprio 
superávit em si.

Nesse quadro, a situação dos servi-
dores será bem difícil em 2015 no que 
se refere à  discussão da recomposição 
salarial, bem como para o conjunto 
dos trabalhadores, no que se refere à  
ampliação dos serviços públicos.

Além disso, como a expectativa 
de crescimento para 2015 é muito 
pequena, medidas adicionais po-
derão agravar o problema, como o 
aumento na taxa de juros, que eleva 
o total da dívida pública e, portanto, 
a necessidade de superávit primário.

(*) Economista e assessor do Sintrajud

inaceitável

Servidores decidem lutar até último minuto, pressionar a 
Câmara e fazer protesto nacional no dia 10

Por Hélcio Duarte Filho

A Comissão de Finanças e Tributa-
ção da Câmara aprovou os projetos 
que reajustam os subsídios dos ma-
gistrados e procuradores, mas não 
votou a proposta salarial dos ser-
vidores. O PT liderou uma série de 
tentativas do governo para impedir 
que o PL 7920/2014 fosse a voto, o 
que ao final prevaleceu. 

Servidores que lotavam o plená-
rio da comissão na quarta-feira (26) 
vaiaram os parlamentares petistas e 
os chamaram de “traidores”.

O líder do governo na comissão, 
deputado petista Afonso Florence, 
pediu vista para “analisar melhor o 
texto” e, com isso, retirou o proje-
to de pauta. O parlamentar liderou 
toda a movimentação do governo 
para impedir que a votação aconte-
cesse, mas votou favoravelmente aos 
projetos dos juízes e procuradores.

O desfecho sinaliza duas coisas: 
primeiro, que não há acordo entre 
Supremo e governo com relação 
aos servidores, o que já se sabia; se-
gundo, que de fato a articulação em 

torno dos projetos dos juízes estaria 
sendo negociada, ou no mínimo to-
lerada, pelo Planalto.

Ao longo das últimas semanas, o 
presidente do STF, ministro Ricar-
do Lewandowski, vinha afirmando 
que estava empenhado em aprovar 
as duas propostas. Chegou a dizer 
a dirigentes sindicais da federação 
nacional (Fenajufe) que seria ruim 
aprovar só o reajuste dos juízes.

No entanto, o ministro havia ad-
mitido que essa possibilidade exis-
te e, apesar de prometer empenho 
em prol dos servidores, não de-
monstrou intenção de usar as prer-
rogativas do cargo para impedir 
que isso aconteça.

Servidores marcam protestos
Os servidores consideram inad-

missível uma solução que contemple 
apenas juízes e magistrados e exclua 
o setor que está mais penalizado e 
acumula oito anos de perdas sala-
riais: os mais de 120 mil trabalhado-
res do Judiciário Federal e do Minis-
tério Público da União.

Reunião ampliada da Fenaju-

fe no domingo (30), em Brasília, 
aprovou por unanimidade um ca-
lendário de atividades para a reta 
final do ano, com as quais a catego-
ria pretende pressionar o governo, 
o STF e o Congresso.

Já na terça (2) e quarta-feira (3) ha-
veria vigília na Câmara para cobrar 
dos deputados da Comissão de Fi-
nanças e Tributação (CFT) a votação 
dos projetos dos servidores.

No dia 10 de dezembro, haverá ato 
nacional em Brasília, em frente ao 
STF. Nos estados, todos estão convo-
cados a expressar a insatisfação ves-
tindo roxo ou preto ou usando fitas 
dessas cores.

“Os juízes já receberam R$ 4.377 
de auxílio-moradia limpos, sem 
Imposto de Renda. Seria inaceitável 
mais uma vez uma solução só para 
os magistrados, um acinte e desres-
peito ao conjunto da categoria”, disse 
Adilson Rodrigues, dirigente da fe-
deração nacional e servidor da Justi-
ça Federal de Santos. 

Conjuntura difícil
Ao longo da reunião, servidores 

alertaram para o cenário difícil, com 
o governo anunciando ministros 
para comandar a economia ligados a 
setores empresariais e que já explici-
tam a intenção de promover um for-
te ajuste fiscal.

“[Ainda] não há acordo com o 
governo e não podemos plantar ilu-
sões”, disse Elcimara Augusto Souza, 
do Tribunal de Justiça de Brasília, ao 
defender a importância de recons-
truir a mobilização de toda a catego-
ria para enfrentar a política de arro-
cho salarial do governo. 

“Parece que quem ganhou foi o 
outro candidato”, disse Adilson Ro-
drigues, numa referência à contra-
dição entre o discurso de campanha 
de Dilma Rousseff e as medidas que 
estão sendo tomadas. “Vai cortar 
[recursos públicos] justamente de 
quem já está há oito anos com os sa-
lários congelados”, criticou.

A aprovação do calendário, com o 
“dezembro roxo” da indignação dos 
servidores, sinaliza que haverá luta 
até o último minuto para defender o 
reajuste salarial e o fim dos oito anos 
de perdas salariais acumuladas.
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A subsede do Sintrajud em Santos 
celebrou seu aniversário de 18 anos 
com um ato político na noite da 
quinta-feira (27). O evento reuniu 
fundadores da subsede, diretores 
do Sindicato, ativistas históricos da 
categoria na Baixada Santista, dire-
tores de base, servidores da Justiça 
do Trabalho e Federal da região e 
lideranças estudantis, além de re-
presentantes de outras categorias de 
servidores federais e estaduais.

“É uma grande satisfação fazer 
parte deste trabalho que inova em 
sua forma de organização, sendo o 
caminho pelo qual surgi nas lutas 
como ativista”, disse Lynira Sardi-
nha, diretora do Sintrajud e servi-
dora da JT Cubatão.

“A criação e consolidação da sub-
sede foi a realização de um sonho e 
fruto de muito esforço e dedicação; 
é muito gratificante ver como se de-
senvolveu este projeto”, afirmou um 
dos fundadores da subsede, o ex-di-
retor do Sintrajud e atual diretor de 
base Ivo Farias. Após lembrar que a 
ideia de criar a subsede enfrentou 
resistências, ele ressaltou o caráter 
inovador da organização regional.

O coordenador da Fenajufe Adil-
son Rodrigues, companheiro de Ivo 
Farias na fundação da subsede, fa-
lou sobre a importância da iniciati-

va para a organização e aglutinação 
dos servidores. “Faço especial sau-
dação para todos os que desde sem-
pre contribuíram e permanecem 
ativos no dia a dia, assim como para 
os novos lutadores, continuadores 
deste projeto coletivo”, declarou.

“Escola de militância”
Falando em nome dos servido-

res do Judiciário Estadual, o pre-
sidente da Associação de Base dos 
Trabalhadores do Judiciário do 
Estado de São Paulo (Assojubs), 
Alexandre dos Santos, agradeceu o 
aprendizado e a parceria do Sintra-
jud em greves, passeatas e debates 
da categoria. “O Judiciário Federal, 
através da organização da subsede 
e da participação de Adilson e ou-
tras lideranças nas lutas, sempre foi 
e é exemplo numa caminhada que 
vem de longa data”, afirmou. 

“A atuação com o Sintrajud e 
seus dirigentes na Baixada Santis-
ta tem sido uma escola de militân-
cia e luta sindical”, disse Carmen 
Cenira, ex-diretora do Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais do 
Trabalho (Sinait).

Para o diretor do Sintrajud Er-
lon Sampaio, a subsede foi um so-
nho acalentado por Ivo e Adilson 
e que se tornou realidade graças 

Ato político celebra 18 anos da Subsede
Diretores, servidores e ativistas lembram a importância do local na organização da categoria

ao trabalho coletivo. “Hoje ela é 
uma estrela que possui brilho pró-
prio”, comparou o dirigente.

Além do brinde e do bolo em ho-
menagem ao aniversário, a subsede 
recebeu saudações de vários diri-
gentes da categoria no país, como 
o coordenador da Fenajufe Tarcísio 
Ferreira (JT Barra Funda). “A sub-
sede de Santos é uma referência de 
organização sindical de base, no 
estado e no país”, disse Tarcísio, em 
sua mensagem aos colegas.

O ex-coordenador do Sintrajud 
e da Fenajufe Claudio Klein lem-

brou o debate travado na direção 
quando foi aprovada a instalação 
da subsede. “Tenho muito orgu-
lho de ter participado de tantos 
momentos importantes que esta 
subsede nos deu. Viva a Baixada 
de luta!”, saudou Klein.

Também compareceram à cele-
bração os diretores Salomão Fer-
reira, Jorge Henrique, Lucas Freitas 
e Maria Helena, além de represen-
tantes das seguintes entidades: As-
sojubs, Sintrajus, Sinasempu, Sin-
trajus, Sinsprev e Coletivo Domínio 
Público de movimento estudantil. 

Marcela Mattos

09/12 – Pedro Lessa
10/12 – TRF
12/12 – TRE Miquelina
13/12 – JT Barra Funda
16/12 – TRE Miquelina
17/12 – TRF
18/12 – JT Barra Funda

ROTEIRO DE PLANTÕES PARA ENTREGA 
DOS CONVITES

ITINerANTeS: 11/12 

execuções Fiscais  - das 11h às 13h

TrT Consolação - das 14h às 16h

Dr. Falcão (T.r.e) - das 16h30 às 18h30

27.11.14 - Um dos fundadores da subsede, Adilson Rodrigues discursa durante o evento


