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Festa de confraternização dos 
aposentados

Evento terá apresentação de tecladista e dos alunos de dança

Em 9 de dezembro rolou a úl-
tima pelada do ano, com direito 
a churrasco, cerveja e muita des-
contração. Desde 18 de novembro 
o Sintrajud realizou a “Quadra de 
Futebol do Judiciário”, com o obje-
tivo de promover a interação entre 
os colegas.

Os jogos aconteceram no Play-
ball Pompeia todas as terças, entre 
20h e 21h30. “Desde o primeiro 
dia deu para perceber o potencial 
de entretenimento e confrater-
nização dos participantes”, disse 
o servidor da JT Henrique Sales, 
que ajudou a organizar o evento.

A “Quadra” volta em 20 de ja-
neiro: podem participar todos os 
servidores do Judiciário Federal 
e não há times definidos. Os não 
sindicalizados, magistrados, ter-
ceirizados e prestadores de serviço 
pagam R$ 20 por jogo. Os paga-
mentos devem ser feitos em di-
nheiro, na quadra. Sindicalizados 
e funcionários do Sintrajud estão 
isentos de qualquer cobrança. 
Também é possível se sindicalizar 
no dia dos jogos. Além de alugar a 
quadra (que conta com estaciona-
mento), o Sindicato fornece bolas 
e coletes.

“Quadra de Futebol do Judiciário” 
volta em janeiro

O Sintrajud funcionará em es-
quema de plantão entre os dias 
20 de dezembro e 7 de janeiro.

Anote os números de telefone 

para entrar em contato com o 
Sindicato durante esse período:

Diretoria: (11) 9 8867-6028
Jurídico: (11) 9 8975-2794

Plantão do Sintrajud

Na história dos movimentos sin-
dicais, alguns anos são lembrados 
como se fossem décadas. Temos 
a sensação de que tantos aconte-
cimentos importantes não pode-
riam caber em doze meses. Esse 
foi o caso do ano de 2014 para os 
servidores do Judiciário Federal.

Mobilizada durante praticamen-
te todo o ano, a categoria lutou 
contra a proposta da criação de 
carreiras exclusivas nos tribunais 
superiores, contra o Estatuto Úni-
co do Judiciário (PEC 59) e contra 
um arrocho salarial que já dura 
mais de oito anos. No primeiro 
semestre, essa mobilização levou à 
instalação da mesa de negociação 
salarial no STF. 

Entre greves, atos, paralisações e 
apagões, foi preciso lutar também 
por melhores condições de traba-
lho, contra a imposição do sistema 
de metas e contra o assédio moral 
que leva um número crescente de 
trabalhadores ao adoecimento.

Pouco antes das eleições, foi pre-
ciso lutar ainda pelo direito de gre-

ve, desrespeitado por uma liminar 
do TRF-3 que proibiu a greve dos 
servidores da Justiça Eleitoral. Ma-
gistrados, juristas e entidades sin-
dicais erguerem suas vozes e vie-
ram em nossa defesa e apoio.

O ano foi também de eventos 
importantes para a organização 
da categoria, com a realização do 
Congresso do Sintrajud, em abril, 
e da eleição da diretoria do Sindi-
cato, em maio.

Para 2015, os desafios não são 
menores, o que vai exigir mais um 
ano de contínua mobilização, so-
mada à das demais categorias do 
funcionalismo federal.

Estão aí a política de ajuste fis-
cal do segundo governo Dilma, a 
destinação de uma enorme parce-
la do orçamento da União para o 
pagamento da dívida pública e a 
resistência do Congresso a votar 
projetos de interesse dos trabalha-
dores, como o fim da contribuição 
compulsória dos aposentados e 
pensionistas (PEC 555). 

Por fim, permanece na pau-
ta o projeto salarial da categoria 
(transformado pelo STF no PL 
7920/14), conquistado graças à 
dura campanha que os servidores 
empreenderam neste ano. Apro-
vado em duas comissões da Câ-
mara de Deputados, o projeto só 
seguirá adiante com a unidade e 
a disposição de luta da categoria. 
Essa força deve ser o maior legado 
para o próximo ano.

A “década” de 2014

Para 2015, os desafios não 
são menores, o que vai exigir 
mais um ano de contínua 
mobilização, somada à 
das demais categorias do 
funcionalismo federal.

Editorial

A última reunião do Núcleo de 
Aposentados do Sintrajud em 2014 
será na próxima quarta-feira, 17, às 
15h, na sede do Sindicato.

Para marcar o encerramento de 
suas atividades no ano, o Núcleo 
fará uma festa de confraternização, 

com a apresentação de um tecladis-
ta e dos alunos do curso de dança 
de salão. .

O Núcleo informa que o curso de 
dança, assim como o de teatro e o de 
informática, reinicia suas aulas em 
28 de janeiro.
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Os deputados da Comissão de 
Finanças e Tributação da Câmara 
(CFT) aprovaram, às 12h08min de 
quarta-feira (10), o projeto salarial 
dos servidores do Judiciário Fede-
ral, que agora segue para a Comis-
são de Constituição e Justiça.

O Projeto de Lei 7920/2014, de 
autoria do STF, foi aprovado em 
um dia nacional de protestos da 
categoria, que esse ano já fez duas 
greves, no primeiro e segundo 
semestre do ano, pela reposição 
das perdas salariais. Os servidores 
lotaram o plenário da comissão e 
fizeram ato nacional, à tarde, em 
frente ao Supremo Tribunal Fede-
ral, em Brasília.

Houve manifestações na Bahia, 
onde os servidores fizeram pressão 
sobre o gabinete do deputado Afon-
so Florence (PT-BA), responsável 
pelo pedido de vista que retirou o 
projeto de pauta na sessão retrasa-
da. Abaixo-assinado foi entregue a 
representantes do parlamentar.

Nos demais estados, a categoria 
foi convocada a vestir roxo ou preto 
para expressar a indignação com a 
situação salarial e com a ameaça de 
apenas os reajustes de magistrados e 
procuradores serem aprovados.

CFT aprova reajuste em mais um dia 
de protestos dos servidores

Servidores festejam resultado 
na Câmara, mas sabem 

que ainda há obstáculos a 
vencer; líder do PT diz que 

negociação avançou, mas não 
diz até onde

Por Hélcio Duarte Filho

Como foi a sessão
Numa votação acelerada, na 

qual houve inversão de pauta 
para que o PL 7920 e poucas ou-
tras matérias fossem apreciadas, 
já que havia risco de a sessão cair 
por conta da instalação de sessão 
no plenário da Câmara, alguns 
deputados pediram a palavra para 
expor suas posições antes de votar. 
Foram discursos rápidos.

O deputado Afonso Florence, lí-
der do governo e do PT, conseguiu 
acrescentar ao texto aprovado 
uma referência que reafirma que 
ele só entra em vigor se houver 
dotação orçamentária, o que hoje 
não existe. Florence disse que “a 
negociação avançou. O presidente 
Lewandowski está negociando di-
retamente com a ministra do Pla-
nejamento, Miriam Belchior”, sem 
entrar em maiores detalhes.

Às 12h08min os deputados vo-
taram, por unanimidade, a favor 
do projeto, em meio à simultânea 
e barulhenta explosão dos servi-
dores em comemoração.

Negociações não transparentes
Não ficou claro até onde vai o 

acordo firmado pelas lideranças 
partidárias, do governo e da opo-
sição, que levou o projeto a voto 
na CFT, que é tida como a mais 
importante comissão da Câmara e 
aquela em que o governo procura 
ter mais controle sobre o que vota.

A presença do diretor-geral do 
STF, Amarildo Vieira, no plenário 
da comissão já indicava que algo 
de novo havia sido acertado em 
relação ao projeto, ao menos sobre 
sua passagem pela comissão. Mas 

O relatório aprovado pela Co-
missão Mista de Orçamento 
(CMO) para a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias alterou o item do 
texto original, enviado pelo go-
verno, que congelava em 2015 os 
valores dos auxílios alimentação e 
pré-escolar pagos a servidores do 
Judiciário Federal e do Ministé-
rio Público da União. A mudança 
atendeu reivindicação da Fenaju-
fe e dos sindicatos estaduais.

A mudança decorreu direta-
mente da pressão e da emenda 
proposta pelas entidades dos 
servidores. O texto aprovado 
permite o reajuste dos dois be-

nefícios com base no Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), do IBGE. A pro-
posta do governo vedava qual-
quer reajuste quando o valor per 
capita vigente do benefício pago 
pelo órgão ou entidade fosse su-
perior ao valor per capita pago 
pela União. Como os valores do 
Executivo são inferiores aos do 
Judiciário e Legislativo, o item, 
na prática, congelava os benefí-
cios nesses dois poderes.

A Lei Orçamentária de 2015 
poderá ser aprovada na próxima 
legislatura, que começa em fe-
vereiro. A partir de quarta-feira 

(17), vetos da presidente Dilma a 
alguns projetos trancam a pauta 
do Congresso – isto é, nada pode 
ser votado no plenário que reúne 
deputados e senadores antes da 
apreciação desses vetos. Por ou-
tro lado, parlamentares que não 
se reelegeram pressionam para 
que o orçamento seja votado já – 
temem que suas emendas sejam 
excluídas pelos que assumem 
seus mandatos em 2015.

Benefícios
O trecho alterado no texto da 

LDO pela Comissão Mista de 
Orçamento ficou assim:

“O Art. 88. Fica vedado o re-
ajuste, no exercício de 2015, em 
percentual acima da variaçãono 
exercício de 2014, do Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA do IBGE, dos be-
nefícios auxílio-alimentação ou 
refeição e assistência pré-escolar, 
quando o valor per capita vigente 
do benefício pago pelo órgão ou 
entidade no âmbito dos Poderes, 
do Ministério Público da União e 
da Defensoria Pública da União, 
for superior ao valor per capita 
da União, para cada um dos re-
feridos benefícios, praticado no 
mês de março de 2014.”

não esclarecia quais são as bases e 
os limites dessa negociação, que 
vem transcorrendo com pouca 
transparência.

Próximos passos
O que os servidores que lotaram 

a Comissão e que se movimenta-
ram em seus estados parecem não 
ter dúvida é que sem todo esse 
processo de mobilização a ques-
tão salarial nem sequer estaria em 
pauta. 

Após tantas mobilizações, tan-
tas manifestações, tantas paralisa-
ções, mesmo que parciais, e tanta 

marcação cerrada sobre os parla-
mentares e a cúpula do STF, nada 
mais justo do que comemorar – 
mesmo sabendo-se que nada ain-
da está assegurado. Porém, é im-
portante não baixar a guarda. Os 
trabalhadores prometem manter a 
pressão enquanto a luta pela apro-
vação do reajuste, que pode aca-
bar com oito longos anos de per-
das salariais, não chegar ao fim. 
Mas para alcançar esse objetivo, 
avaliam os servidores, há de se ter 
muita mobilização e pressão para 
superar os obstáculos que ainda 
estão no caminho do PL 7920.

Alteração na LDO permite reajuste de benefícios em 2015
Texto aprovado na CMO para Diretrizes Orçamentárias atende servidores ao derrubar veto a reajustes da alimentação e pré-escolar

10.12.14 - Servidores fa-
zem manifestação diante 

do STF (acima), após 
garantirem aprovação na 

CFT (ao lado)

Valcir Araújo
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19.03 - JT protesta por qualidade de vida

Retrospectiva 2014

29.04 - Greve começa forte em SP

29.04 - Interior vem para a luta também

08.10 - Reunião com Lewandowski 

11.03 - Servidores solidários aos metroviários demitidos

07.05 - Ato em Brasília reforça campanha salarial

11.07 - Posse da nova diretoria do Sintrajud

05.02 - Início da campanha salarial unificada

24.09 - TRE-SP: Palco de mais mobilizações
30.03 - Congresso aprova greve

30.09 - Encontro de aposentados

05.09 - Toffoli recebe Sintrajud e Fenajufe

27.11 - Subsede de Santos faz 18 anos

04.06 - Categoria mostra força na greve

01.10 - Homenagem ao colega Edélcio Ribeiro

Fotógrafos:
Jesus Carlos, Joca Duarte, Joana D’Arc, 
Ennio Brauns, Kit Gaion, Valcir Araújo, 

Marcela Mattos

09.09 - Ato contra assédio moral nas Execuções Fiscais

21.05 - Apagão do Judiciário
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No dia 3, os servidores da 
JT Barueri fizeram uma ma-
nifestação exigindo a criação 
de mais varas. Aproveitando a 
correição ordinária, eles entre-
garam à corregedora do TRT-2 
um estudo a respeito da sobre-
carga de trabalho.

Barueri tem três varas e espe-
ra a criação de outras seis, con-
forme autorização dada pela da 
Presidência da República em 
2011. Neste período o volume 
de processos aumentou e o nú-
mero de servidores se manteve.

O estudo mostra que a JT Ba-
rueri tem uma média de pro-
cessos distribuídos muito supe-
rior à do TRT da 2ª Região, cuja 
média é a maior do país.

“Para prestar seus serviços 
à população, cada uma das 3 
varas dessa cidade enfrenta em 
média 300 processos novos, 
480 audiências, 2.500 petições 
por mês, além do acompanha-

Servidores da JT Barueri 
exigem criação de varas

mento em execução de mais de 
6.500 processos em estoque”, 
afirma o estudo, que é assina-
do pelo  diretor do Sintrajud 
Romeu Meirelles e pelo diretor 
de base Saulo Martins de Melo, 
ambos servidores da JT Barue-
ri. Além do volume, o número 
de servidores por vara é inferior 
ao que determina o CSJT de no 
mínimo 18.

Condições de trabalho
O documento denuncia os 

riscos à saúde dos servidores 
causados pelo excesso de traba-
lho e aponta as más condições 
do prédio onde funciona a JT 
Barueri. Todos esses problemas 
já tinham sido apontados em 
fevereiro de 2012 num abaixo-
-assinado à presidência do 
TRT. Em fevereiro e em maio 
do ano passado, os servidores 
reiteraram as denúncias em 
ofícios enviados à Presidência.

Os oficiais de justiça homenage-
aram, na quinta-feira (11), o cole-
ga assassinado Francisco Ladislau 
Neto, do TRT do Rio de Janeiro, 
que morreu durante a execução de 
um mandado.

Reunidos no saguão da JT Barra 
Funda, oficiais de todo Judiciário 
Federal e da Justiça estadual, além de 
servidores de outros segmentos, co-
braram mais segurança e melhores 
condições de trabalho. Chamando 
à união da categoria, eles denuncia-
ram os riscos diários dos OJAFs.

Só no ano passado, 48 oficiais de 
justiça foram mortos em serviço. 
“Não é eventual o risco que estamos 
correndo”, disse Sandra Duarte dos 
Reis, presidente da Associação dos 
Oficiais de Justiça da Justiça do Tra-
balho (Aojustra).

Em outubro, o ministro do STF 

Ato de Oficiais cobra mais segurança
Homenagem a Francisco, 
morto há um mês, reuniu 

servidores de todos os 
segmentos do Judiciário

Luís Roberto Barroso se manifestou 
contra a concessão de aposentadoria 
especial aos OJAFs. Para ele, “o risco 
é eventual e não inerente à atividade”.

Na Baixada Santista, os oficiais 
registram esses relatos em certi-
dões, descrevendo as ameaças e 
outros atos de violência que sofrem 
durante o trabalho. “Não presta-
mos concurso para morrer na rua”, 
disse a oficial de justiça Fausta Fer-
nandes, da JF de Caraguatatuba.

“Cordeiros entre lobos”
Os servidores usavam camise-

tas pretas com a foto de Ladislau. 
Faixas foram espalhadas por todo 
o saguão da JT denunciando os ris-
cos da atividade e a negligência do 
Poder Judiciário.

Uma carta aberta assinada pelo 
Sintrajud, Aojustra e  Assojaf-SP 
(Associação dos Oficiais de Justiça 
Avaliadores Federais) foi distribuída. 
“Hoje somos enviados como cor-
deiros entre lobos, sem informação 
e sem proteção”, diz a carta. “Esses 
aspectos precisam ser revistos com 

nossos tribunais com urgência para 
que o que aconteceu com nosso cole-
ga Francisco não venha a se repetir”.

“Enquanto não estivermos unidos, 
muitos ‘Franciscos’ serão assassina-
dos e ninguém tomará providências”, 
disse Erlon Sampaio, diretor do Sin-

trajud e oficial de justiça da JF. “Téc-
nicos, analistas e oficiais – somos 
todos uma só categoria”, acrescentou 
Lynira Sardinha, também diretora 
do Sindicato e Oficial da JT Cubatão. 
Ao final, foi feito um minuto de si-
lêncio e foram soltos balões brancos.

Jesus Carlos

Diretoria do foro promete 
acelerar reformas no prédio

Representantes do Sintrajud e dos 
servidores da JF reuniram-se no dia 10 
com a diretoria do foro, a fim de cobrar 
a melhoria das condições de trabalho no 
prédio Jarbas Nobre, que abriga varas 
criminais e previdenciárias.

A pauta de reivindicações foi apresen-
tada no início do ano e inclui diversos 
aspectos estruturais do prédio, onde os 
servidores sofrem com as altas tempe-
raturas, o péssimo estado dos carpetes e 
com as descargas elétricas provenientes 
das prateleiras metálicas, entre outros 
problemas.

A diretoria do foro informou que o 
TRF-3 destinou à 1ª instância uma ver-
ba cuja maior parte deve ser usada nas 
melhorias estruturais do prédio. No en-
tanto, como os recursos ainda não são 
suficientes, a diretoria pretende acelerar 
as providências que antecedem a con-
tratação dos serviços, até a liberação de 

mais verbas.
Foi licitada, por exemplo, a troca de to-

dos os carpetes por um piso antiestático, 
inclusive no Fórum Pedro Lessa. Já a lici-
tação do sistema de ar condicionado ain-
da depende do desenvolvimento de um 
projeto básico. A diretoria do foro asse-
gurou que durante o recesso vai comprar 
equipamentos para amenizar o problema.

A diretoria vai se reunir em janeiro 
com diretores das varas e juízes para 
apresentar os projetos em andamento 
e as providências já tomadas. O Sintra-
jud pediu e também participará dessa 
reunião. “Estamos acompanhando o as-
sunto desde o início do ano e continua-
remos acompanhando”, disse a servidora 
da JF e diretora do Sintrajud Maria An-
gélica Olivieri.

O Sindicato também foi representado 
pelo diretor Cléber Borges de Aguiar e 
pelo diretor de base Gilberto Terra.

11.12.14 - Oficiais de Justiça se reúnem no Fórum Ruy Barbosa e denunciam riscos da atividade

29.01.14 - Prédio da diretoria do foro: servidores trabalham em meio a altas temperaturas e carpetes soltos

03.12.14 - Romeu Meirelles usa nariz de palhaço em manifestação na JT Barueri
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A Justiça Federal vai quitar a 
dívida do reenquadramento dos 
servidores que têm até R$ 5 mil a 
receber. A garantia foi dada pelo 
secretário-geral do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), juiz federal 
Erivaldo Ribeiro dos Santos, aos 
coordenadores da Fenajufe Adilson 
Rodrigues, Carlos Humberto Ro-
drigues e Eugênia Lacerda. A reu-
nião ocorreu em 2 de dezembro.

O valor corresponde ao novo 
teto da Resolução 324 do CJF 
para quitação de dívida de pe-
queno valor. O Conselho está 
fechando as contas para verificar 
as sobras orçamentárias e repas-
sar aos tribunais, que também 
deverão entrar com suas sobras.

Na reunião, a Fenajufe observou 
que a prioridade deve ser a quita-
ção total da divida com todos os 
servidores que foram reenqua-
drados. A entidade defende que, 
no limite, seja assegurado o rateio 
do orçamento disponível para as-

segurar a quitação da maior parte 
possível da dívida, de forma que 
todos os servidores recebam até o 
teto imposto.

O Sintrajud fez circular em 
todos os prédios do Judiciário 
Federal em São Paulo um abai-
xo-assinado para cobrar do pre-
sidente do TRF-3 o pagamento 
do passivo.

Benefícios e diárias
A Fenajufe também cobrou 

atualização no valor dos auxílios 
alimentação, creche e saúde; no 
valor das diárias e de indenização 
de transporte dos oficiais de jus-
tiça. A mesma pauta de reivindi-
cações foi apresentada em 17 de 
novembro ao presidente do CJF, 
ministro Francisco Falcão.

Erivaldo disse que o CJF não 
tem recursos para a atualização 
dos benefícios. O secretário in-
formou que o valor das diárias 
deve ser pautado na próxima 

reunião do colegiado do CJF. A 
reunião ocorreria em 15 de de-
zembro e até o fechamento desta 
edição não havia informações.

Reajuste salarial
Além das reivindicações especí-

ficas da Justiça Federal, a Fenajufe 
voltou a cobrar empenho do CJF 
para buscar a aprovação do PL 
7920/14. Os coordenadores mani-
festaram a indignação da categoria 
com a possibilidade de aprovação 
de reajuste apenas para os juízes.

TRE

22,97%

TRT-2

31,09%

TRF-3

43,46%

Saldo a liquidar em dezembro
(Porcentual do orçamento não executado até 29/11 (*) 

(*) não inclui despesas de pessoal e encargos sociais

Os tribunais chegam ao final do 
ano com sobras orçamentárias 
que poderiam ser destinadas a 
gastos de interesse dos servidores, 
é o que mostra estudo do econo-
mista Washington Moura Lima, 
assessor do Sintrajud.

Realizado com informações da 
Comissão de Orçamento da Câ-
mara de Deputados e do Senado, 
o estudo não inclui despesas de 

pessoal e encargos sociais.
O levantamento aponta que o 

percentual “ideal” de execução or-
çamentária seria de 91,23% até 29 
de novembro, correspondendo ao 
total de dias do ano transcorridos 
até a data.

Veja no site do Sintrajud a íntegra dos 
estudos sobre a execução orçamentária 

de cada ramo do Judiciário Federal.

Tribunais gastam mal e servidores 
ficam com pires na mão

Economista aponta sobras que poderiam ser destinadas a 
despesas de interesse dos servidores

O TRE-SP dispõe de mais de R$ 21 
milhões de seu orçamento para execu-
ção em dezembro, o que corresponde 
a quase 23% do orçamento anual. No 
maior tribunal eleitoral do país, o or-
çamento é de R$ 93,1 milhões para o 
ano e até 29 de novembro foram liqui-
dados R$ 71,7 milhões, ou 77,03%.

Washington observa que o grupo 
de despesa “Investimentos” apresen-
ta uma execução muito baixa. De um 
orçamento de R$ 423, 1 milhões para 
investimentos, a Justiça Eleitoral gas-
tou apenas R$ 92,7 milhões (21,92%) 
até 29 de novembro.

A JT (nacional) tem quase 40% do orçamento do 
ano para liquidar em dezembro. O percentual cor-
responde a cerca de R$ 1,2 bilhão. No TRT-2, de um 
valor autorizado de R$ 319,9 milhões para o ano, 
mais de 31% (cerca de R$ 99,5 milhões) restaram 
para este mês.

De acordo com o economista, até o final de no-
vembro o TRT-2 deixou de gastar 22,32% do orça-
mento autorizado para o período, o que equivale a 
R$ 71,4 milhões.

O valor é mais do que o dobro da dotação do ano 
para a Assistência Médica e Odontológica. No final 
de novembro, o CSJT recusou o pedido de verba su-
plementar para a rubrica. O plano de saúde dos ser-
vidores do TRT-2 foi reajustado em 23% neste ano.

Na JF (nacionalmente), o saldo é de 34,32% 
- ou seja, há mais de um terço a ser liquidado 
só no mês de dezembro. O total autorizado 
para o ano é de R$ 2,153 bilhões.

No TRF-3, de R$ 119,9 milhões autorizados, 
foram liquidados apenas R$ 67,8 milhões até 
o final de novembro, ou 56,54%.

Comparando-se esse valor com o que po-
deria ter sido executado no período, o resul-
tado é um saldo de 34,70%, equivalente a R$ 
41,6 milhões.

Para efeitos comparativos, o saldo é “prati-
camente quatro vezes a dotação de todo o 
ano para a Assistência Médica e Odontológi-
ca” da JF, diz o economista.

Justiça Federal Justiça EleitoralJustiça do Trabalho

CJF promete quitar dívida do 
reenquadramento até R$ 5 mil
Conselho apura sobras orçamentárias para repassar valor aos tribunais, diz secretário-geral

Joana D”Arc

02.12.14 - Secretário-geral do CJF recebe coordenadores da Fenajufe
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Conta ordinária do Sintrajud Em reais
Saldo em 1º de janeiro 2013 199.485,14
Receitas no período 6.132.158,19
Despesas no período -5.835.379,96
Resultados dos convênios 16.705,96
Saldo em 31/12/2013 512.969,33

Conta Fundo de Greve
Saldo em 1º de janeiro 2013 212.333,98
Doações ao FG, Restituição dos servido-
res ref. Pgto dias parados e rendimentos 
poupança,devolução de resgates

359.730,47

Pago aos servidores ref. a desconto de dias 
parados; despesas bancárias;resgates -189.184,24

Saldo em 31/12/2013 382.880,21

Conta Imposto Sindical
Imposto Sindical 2013 recebido do TRF e JF 818.942,35
Devolução aos servidores do IS ref. a 2013 -588.641,65
Saldo em 31/12/2013 230.300,70

Saldos em conta no dia 31/12/2013 Em reais
Caixa da sede e da subsede Santos 3.722,19

Saldo disponível em C/C BB e CEF 509.247,13
Saldo na Poupança BB e CEF 613.180,91

Total do Saldo Disponível 1.126.150,23

RECEITAS E DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS
Receita de Mensalidades dos sócios 5.675.058,57
Outras receitas (ingr., reembolsos, créd. não 
identificados, despesas recuperadas;resg pp) 457.099,62

TOTAL DAS RECEITAS 6.132.158,19

DESPESAS
MOBILIZAÇÕES E ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-
SINDICAL 2.141.428,16

Salários, benefícios e encargos relativos a 
funcionários 318.566,55

Greve. Infraestrutura da mobilização e das 
Campanhas; Atividades em Brasília. 382.688,15

Ressarcimento aos Tribunais da licença para 
mandato classista 549.851,09

Eventos culturais e esportivo. Festas e brindes 
de final de ano; Custos operacionais do SC 307.365,38

Apoio e acompanhamento de eleições sindicais 36.926,71
Solidariedade a movimentos sociais e sindical 96.148,45
Congresso Fenajufe/Conlutas 251.811,20

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2013 
DO SINTRAJUD-SP 

Eleições de diretoria de base 5.366,14
Assessorias ao Coletivo de Saúde ,Coletivo de 
Formação ,Economica e Politica 144.227,40

Reuniões da diretoria executiva, conselho de 
base, conselho fiscal e cursos de formação 48.477,10

CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS 750.310,00
Mensalidade a Fenajufe 462.795,00
Mensalidade a Conlutas 287.515,00

IMPRENSA  628.758,12 
Salários, benefícios e encargos relativos a fun-
cionários e assessorias 342.447,90

Impressão, diagramação e distribuição de 
publicações, jornais e boletins 196.544,68

Fotógrafos, hospedagem do site e assinatura 
de publicações; Deslocamentos 89.765,54

ADMINISTRATIVAS  622.664,05 
Salários, benefícios e encargos relativos a 
funcionários 333.044,92

Manutenção da sede, kombi e equipamentos; 
Consumo e custos operacionais; Taxas legais 223.263,23

Telefonia fixa, móvel e internet 66.355,90

JURÍDICO 880.865,13
Salários, benefícios e encargos relativos a fun-
cionários e estagiários 638.744,86

Honorários Advocatícios e Periciais de Terceiros 178.714,85
Custas Processuais. Deslocamentos, correio, 
cópias e cartório. Publicações afins. 63.405,42

SUBSEDE SANTOS 159.812,20
Salários, benefícios e encargos relativos a 
funcionário 83.905,98

Despesas administrativas e manutenção da 
subsede 75.906,22

DESPESAS FINANCEIRAS 4.334,08

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 647.208,21
Indenizações trabalhistas e honorários advo-
catícios trabalhista 23.564,36

Aquisição de Equipamentos, mobiliário e pe-
quenas obras na sede; Despesas recuperáveis 623.643,85

TOTAL DAS DESPESAS 5.835.379,96

Realizado de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2013 (valores em reais)
Publicado no JJ 516, de 29/10/2014
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