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Servidores resistem 
à barganha de Dilma

Assembleia Geral, dia 17, sábado, às 9h30
no auditório do Sintrajud
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As denúncias e revelações de 
assédio moral sofridos pelos ser-
vidores, infelizmente, não são no-
vidade no Judiciário Federal. São 
relatos de trabalhadores que são 
submetidos a abusos e desrespeito 
de seus superiores hierárquicos, 
muitas vezes, também membros 
da categoria, e de juízes. 

Nos últimos meses, os servido-
res construíram uma greve nacio-
nal que durou mais de três me-
ses para exigir reposição salarial 
e valorização da categoria. Com 
ela, mostraram força que têm. Em 
São Paulo, depois da suspensão 

da greve, chegaram ao Sintrajud 
algumas denúncias e relatos de 
juízes e diretores de secretaria que 
durante todo o período ignoraram 
o direito de greve e pressionaram 
os servidores a não aderir à greve. 

As denúncias não param por 
aí, alguns casos são ainda mais 
absurdos, como em uma vara de 
Subseção Judiciária onde funções 
comissionadas foram retiradas e 
grevistas foram colocados à dis-
posição da diretoria do foro.

Segundo o psicólogo do Sintra-
jud, Daniel Lucca, o assédio moral 
não pode ser tratado como práti-

Não aceitaremos assédio moral! 
Sindicato recebeu denúncias e está tomando todas as medidas cabíveis

ca normal no Judiciário, precisa 
ser combatido. “A utilização de 
ameaças e intimidações, sejam 
elas explicitas ou sutis, são uma 
forma de violência psicológica. A 
ameaça tem o objetivo de exercer 
o controle sobre os trabalhadores 
a partir do medo.  Essa prática 
degrada as relações de trabalho e 
contribuem para o adoecimento 
dos servidores”, afirmou.

“Assédio moral é crime e tem 
que ser combatido, esta prática 
está intrinsecamente ligada à for-
ma de gestão e organização do 
trabalho, calcada em um modelo 
verticalizado que potencializa a 
violência emocional contra os tra-
balhadores”, afirmou César Lig-
nelli, coordenador do setor jurídi-
co do Sintrajud.

Ainda para o advogado, o as-
sédio moral durante o período 
de campanha salarial é utilizada 
como instrumento de ação antis-
sindical e ataque ao direito de gre-
ve assegurado aos trabalhadores.

O servidor que estiver sofren-
do com situações de desrespeito 
e abuso de seus superiores hierár-
quicos, deve procurar o Sintrajud. 
“Estamos tomando todas as medi-
das administrativas e judiciais ca-
bíveis para enfrentar esse ataque à 

autonomia sindical e ao nosso di-
reito de greve”, declarou a diretora 
do Sindicato, Angélica Olivieri. 

Compensação da greve deve ser 
negociada pelo sindicato

Servidores devem aguardar orien-
tação do Sintrajud antes de começar 
a compensação dos dias parados.

Com a suspensão da greve, al-
guns servidores procuraram os 
diretores das varas para tratar da 
compensação, no entanto, a nego-
ciação dos dias parados não deve 
ser combinada de forma isolada. O 
Sindicato está em contato com as 
administrações dos tribunais para 
negociar a compensação dos dias 
parados durante a greve. 

É prática recorrente, sempre ao fim 
das greves, a forma de compensação 
ser negociada entre os tribunais e o 
sindicato, para que não haja prejuí-
zo algum para o servidor e o serviço 
público. Desta forma, enquanto não 
forem fechadas as negociações, ne-
nhum servidor deve iniciar compen-
sação dos dias parados.

Nesta quinta-feira, 8, acontecerá 
uma reunião com a presidente do 
TRT-2, desembargadora Silvia De-
vonald, para tratar dos assuntos que 
envolvem os servidores, como assé-
dio moral e compensação da greve.

Eliane Lang

O cargo de técnico do Poder Ju-
diciário será tema de discussão na 
Assembleia Geral que os servidores 
realizam na sede do Sintrajud, no 
dia 17, sábado, às 9h30.

Como palestrantes, já confirma-
ram participação Julio César de 
Oliveira Brito, representante do 
Movimento Nacional pela Valori-

zação dos Técnicos Judiciários; o 
advogado Rudi Cassel, especializa-
do em Direito do servidor público 
e Direito dos concursos públicos; e 
Démerson Dias, técnico judiciário 
do TRE-SP, ex-coordenador da Fe-
najufe e do Sintrajud, responsável 
pela elaboração de projetos de lei 
para Regulamentação e Implanta-

ção de Plano de Carreira do Poder 
Judiciário Federal.

Entre outros assuntos, a assem-
bleia também vai debater a campa-
nha salarial da categoria. 

O momento é oportuno e neces-
sário para definir os próximos pas-
sos  para buscar a recomposição dos 
salários. A efervescênica política e 

manobras têm impedido a realiza-
ção das sessões do Congresso Na-
cional para apreciar vetos, entre eles 
o 26, ao referente ao PLC 28/2015. 
Os servidores devem trabalhar com 
a possibilidade de várias outras ses-
sões serem convocadas e estarem 
prontos para lutarem e pressiona-
rem pela derrubada do veto.

Sintrajud convoca Assembleia para o dia 17

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 
JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO 
PAULO– SINTRAJUD/SP, por seus coorde-
nadores, em conformidade com o Estatuto 
Social da Entidade (artigo 38), faz saber 
que realizará ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA, no próximo dia 17 de outubro 
de 2015, a ser instalada às 9h30, em 1ª 
convocação com a presença de pelo me-
nos metade mais um dos associados qui-
tes com a tesouraria e, em 2ª convocação, 

trinta minutos após, em qualquer número, 
no auditório do SINTRAJUD, situado na Rua 
Antonio de Godoy, 88, 15ª andar, Centro – 
São Paulo – SP / CEP: 01034-000. - PAUTA: 
1. Informes e encaminhamentos da Cam-
panha Salarial; 2. Análise do cargo de Téc-
nico no Poder Judiciário Federal: diagnós-
tico e perspectivas; 3. Outros assuntos de 
interesse da categoria. - São Paulo, 05 de 
outubro 2015. Inês Leal de Castro / Maurí-
cio Rezzani -Coordenadores Gerais 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP

Assembleia geral realizada no Sintrajud, dia 22 de setembro

Marcela Mattos
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Pelo segundo dia consecuti-
vo, não houve quórum para que 
a sessão do Congresso Nacional 
deliberasse sobre os vetos da pre-
sidente Dilma Rousseff (PT) nes-
ta quarta-feira (7). Por volta das 
13h20, o presidente do Senado e 
do Congresso, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), encerrou a sessão, 
sem marcar de imediato nova data 
para apreciação das matérias.

A imprensa divulgou na noite 
desta quarta-feira que em reunião 
de líderes houve acordo para con-
vocar sessão para próxima terça-
-feira, 13, à noite. Até o fechamento 
desta edição, entretanto, a infor-
mação ainda não havia sido confir-
mada pelo Senado.

Servidores do Judiciário Federal 
e do Ministério Público da União 
acompanharam a sessão e voltaram 
a procurar parlamentares para re-
afirmar a defesa da derrubada do 
veto 26, referente ao PLC 28. O go-
verno federal apostava na sessão, de 
preferência com baixa participação 

Congresso encerra sessão sem votar vetos 
Pelo segundo dia consecutivo, não houve quórum para apreciação dos vetos, entre eles o do reajuste dos servidores do Judiciário Federal

Por Hélcio Duarte Filho de deputados, para manter o veto. 
Entre os senadores houve quórum. 

Isso parece dar ao governo uma 
certa segurança para votar a ques-
tão no Senado, mas não na Câmara, 
onde não consegue reunir os depu-
tados em número suficiente para 
deliberar. Para manter o veto, basta 
que uma das duas casas vote assim e 
talvez o Planalto considerasse a pos-
sibilidade de a Câmara derrubar o 
veto, mas os senadores o manterem. 

Não é possível assegurar nada em 
termos de resultados, embora o go-
verno tenha investido pesado na dis-
tribuição cargos, em especial para o 
PMDB, na reforma administrativa, 
e isso impactou na reversão da ten-
dência de votação de parte dos parla-
mentares a favor dos servidores. 

No momento em que a sessão foi 
encerrada, haviam 218 deputados, 
quando o quórum necessário para 
deliberações é de 257. Já o número 
de senadores presentes superou os 
41 exigidos para deliberar sobre os 
vetos. Logo em seguida, na abertura 
da sessão da Câmara, o quórum era 
de 458 deputados. 

A movimentação de setores da 
base aliada do governo Dilma, lide-
rados pelo presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), para 
que não houvesse quórum está re-
lacionada a disputas internas, em 
especial no PMDB, e não direta-
mente ao projeto dos servidores. 
O que a categeoria já constatou há 

algumas semanas, é que o veto ao 
PLC 28 é uma das moedas de tro-
ca nas negociações entre governo e 
bancadas aliadas.

Nessa conjuntura, a presença dos 
servidores é o diferencial que colo-
ca o PLC 28 no centro das atenções 
e das movimentações em torno da 
sessão do Congresso. 

Valcir Araújo

No mesmo dia em que o Con-
gresso Nacional derrubou a sessão 
por falta de quórum, deixando de 
apreciar o veto da presidente Dil-
ma Rousseff (PT) ao reajuste dos 
servidores do Judiciário Federal, a 
Comissão de Trabalho, Adminis-
tração e Serviço Público da Câma-
ra aprovou novo aumento nos sub-
sídios dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal, com repercussão 

para todos os magistrados do país. 
O texto aprovado reajusta os 

subsídios em 16,38%, divididos em 
duas parcelas de 8,19%, aplicadas 
em janeiro e em março de 2016, o 
que contrasta com o que o STF bus-
ca empurrar para os trabalhadores, 
com o PL 2648/15 em substituição 
ao PLC 28/2015. Para os servidores 
as parcelas são semestrais de janei-
ro de 2016 a julho de 2019.

Os deputados aprovaram o au-
mento dos ministros do Supremo 
menos de nove meses após a presi-
dente Dilma sancionar, em janeiro, 
outro reajuste nos subsídios da cú-
pula dos três poderes. Os salários 
dos ministros do STF passaram en-
tão de R$ 29,4 mil para R$ 33,8 mil. 
Com esse novo aumento de 16,38% 
que tramita na Câmara, o subsídio 
da Corte chegará a R$ 39,3 mil.

O texto aprovado, do deputa-
do Laercio Oliveira (SD-SE), é 
o substitutivo, ao Projeto de Lei 
2646/15, assinado pelo presidente 
do STF, ministro Ricardo Lewan-
dowski, que a mesma comissão já 
havia rejeitado, no dia 23 de se-
tembro. A justificativa do deputa-
do para sustentar o projeto é que 
os ministros estão sem reposição 
desde 2006. HDF 

No mesmo dia, comissão aprova aumento para magistrados
Ao justificar reajuste, texto do deputado Laercio Oliveira (SD-SE) afirma que magistrados estão sem reposição salarial desde 2006

O plenário do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) adiou o julga-
mento da decisão monocrática do 
conselheiro Fabiano Silveira que 
estendeu para todo o país o corte 
de ponto dos servidores do Judi-
ciário Federal em greve. O tema 
estava pautado para a sessão do 
plenário na terça-feira, 6, mas não 
chegou a ser discutido.

A assessoria jurídica da Fenajufe 
e de vários sindicatos, inclusive do 
Sintrajud, havia se preparado para 
contestar a decisão, em mais uma 
batalha para defender o direito de 
greve. Um reforço importante à 
luta dos servidores foi obtido no 
dia 1º, com a liminar deferida pelo 

ministro do STF Edson Fachin em 
favor do Sisejufe, o sindicato da 
categoria no Rio de Janeiro.

“A legitimidade do direito de gre-
ve não pode ser aferida exclusiva-
mente sob a ótica do empregador, 
ainda que seja ele o Estado”, afirmou 
o ministro, no texto da liminar. 
“Assim, a possibilidade de instituir 
descontos, embora, em tese, pos-
sível, depende do reconhecimento 
da abusividade do movimento ou 
do descumprimento de condições 
negociadas”, acrescentou.

Negociação não pode ser 
individual

A próxima sessão do plenário do 

CNJ está marcada para o dia 27, 
mas nada garante que o corte de 
ponto dos servidores seja discuti-
do. Na sessão do dia 6, o presiden-
te do Conselho, ministro Ricardo 
Lewandowski (também presiden-
te do STF), inverteu a pauta de 
forma a adiantar a discussão de 
alguns itens, mas não fez nenhu-
ma menção ao tema.

Para o servidor da JT Tarcísio 
Ferreira, coordenador da Fena-
jufe, a liminar concedida pelo 
ministro Fachin pode ter feito 
Lewandowski evitar o assunto, a 
fim de desestimular a mobilização 
dos servidores.

Tarcísio considera que, além de 

buscar interferir no julgamento 
do CNJ, a categoria deve estudar 
outras formas de defender o direi-
to de greve contra o ataque repre-
sentado pelo corte de ponto. Ele 
sugere a atuação jurídica no pró-
prio STF e a negociação com cada 
tribunal, propondo a compensa-
ção em serviço dos dias parados.

Essa negociação, porém, deve 
ser feita por meio do Sindicato, 
que é o representante da categoria, 
como lembra a diretora do Sintra-
jud e servidora da JT Inês Leal de 
Castro. “O servidor pode ser pre-
judicado se negociar individual-
mente com a chefia ou com a ad-
ministração do tribunal”, adverte.

CNJ adia julgamento do corte de ponto
Decisão que fere o direito de greve seria contestada pelos sindicatos e pela Fenajufe em sessão do plenário

Servidores pressionam parlamentares a derrubar o veto 26, nesta quarta-feira, dia 7
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As eleições para a Diretoria de Base do Sin-
trajud serão realizadas de 10 a 13 de novembro. 
Nesse período, cada local de trabalho receberá 
uma urna, fixa ou itinerante, em dia e horário 
que serão informados após o encerramento das 
inscrições de candidatos. 

O prazo de inscrição termina em 14 de outubro.

Como se inscrever
Todos os servidores associados podem se ins-

crever por meio do formulário disponível no site 
do Sintrajud, que deve ser entregue à secretaria 
do Sindicato, de segunda a sexta-feira, das 10h às 
18h.

O formulário preenchido pode ser entregue 
pessoalmente ou por terceiros, ou ainda ser en-
viado pelo correio. Os candidatos de fora da ca-
pital poderão mandar sua inscrição por carta, de-
vendo antes enviar uma cópia por email (juliana.
secretaria@sintrajud.org.br).

Eleição
A eleição será realizada nos locais de trabalho, 

por voto direto e secreto, submetendo-se os no-
mes dos candidatos à votação em cédulas únicas 
entre os associados. Em dia e local que serão pre-
viamente informados, haverá uma urna no fó-
rum onde se realizará a eleição. 

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

nos locais de trabalho, com mandato de no míni-
mo 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 
Sindicato os problemas do dia-a-dia e as deman-
das dos servidores.

Junto com a Diretoria Executiva e os represen-
tantes do Núcleo de Aposentados, a Diretoria de 
Base integra o Conselho de Base do Sintrajud. 
Trata-se de uma instância deliberativa da enti-
dade, tendo por objetivo debater as propostas da 
categoria a serem encaminhadas pelo Sindicato. 
Como fórum deliberativo, o Conselho de Base 
está subordinado à Assembleia Geral e ao Con-
gresso Estadual da categoria.

A Diretoria de Base foi fundamental para que 
a categoria obtivesse todas as suas conquistas ao 

longo dos 19 anos do Sintrajud. Novas lutas, po-
rém, exigem ativa participação dos servidores, a 
começar pela reposição dos salários, que estão há 
nove anos sem reajuste. A melhoria das condi-
ções de trabalho, o combate ao sucateamento do 
serviço público e a reação contra o assédio moral, 
por exemplo, também dependem da mobilização 
dos servidores.

Perguntas e respostas
Quantos Diretores de Base podem ser eleitos em 
cada local de trabalho?

Pelo estatuto do Sintrajud, um mínimo de 5 a 9 
associados podem eleger 1 (um) diretor de base; 
entre 10 e 25 associados, elegem 2; de 26 até 75, 
elegem 3, de 76 até 100, elegem 4; e de 101 em 
diante, cada 100 associados elegem 1 diretor de 
base. Veja na tabela quantos diretores de base po-
dem ser eleitos em cada local de trabalho.

Quais são as atribuições da Diretoria de Base?
A Diretoria de Base é uma instância deliberati-

va do Sintrajud, que pode participar das reuniões 
ampliadas periódicas da diretoria executiva, ou 
realizar reuniões específicas, sempre respeitando 
as deliberações da assembleia geral e as normas 
estatutárias.

Os diretores de base devem acompanhar as 
atividades e deliberações do Sindicato, promo-
ver reuniões nos respectivos locais de trabalho, 
convocar assembleias para discussão de questões 
específicas e assembleias regionais (no caso das 
subsedes regionais) visando mobilizar a catego-
ria, levar ao conhecimento da diretoria executiva 
as reivindicações locais democraticamente defi-
nidas, e reunir-se no Conselho de Base para tro-
car informações.

O que é o Conselho de Base?
É uma instância deliberativa do Sintrajud. Suas 

decisões prevalecem sobre as da Diretoria Exe-
cutiva, estando abaixo apenas das assembleias 
gerais e do Congresso Estadual da categoria. O 
Conselho de Base é composto pelos diretores de 
base, por representantes do Núcleo de Aposenta-
dos e pela diretoria executiva. Suas reuniões são 
trimestrais, de acordo com o estatuto do Sindica-
to, e nessas reuniões são debatidas as bandeiras 
de luta e as formas de atuação da categoria.

Diretoria de Base: 
candidatos podem se 
inscrever até dia 14

Eleições acontecem nos locais de trabalho de 10 a 13 de novembro

TRF - TORRE SUL 8
JT BARRA FUNDA RUY BARBOSA 5
TRE SEDE FRANCISCA MIQUELINA + BRIGADEIRO 5
JF FORUM PEDRO LESSA 4
TRT CONSOLACAO 4
JEF FORUM CAPITAL 3
JF CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA 3
JF SANTOS 2
JF FORUM EXECUCOES FISCAIS 2
JF FORUM CRIMINAL 2
TRF - TORRE NORTE 2
JF ADMINISTRATIVO PEIXOTO GOMIDE 2
JF SAO JOSE DO RIO PRETO 2
JF RIBEIRAO PRETO 2
JT SANTOS 2
JF ADMINISTRATIVO AL. RIO CLARO 2
JF PRESIDENTE PRUDENTE 2
TRE ADMINISTRATIVO DR. FALCAO 2
JF MARILIA 2
JF GUARULHOS 2
JF ARACATUBA 2
JF CAMPINAS 2
JF ADMINISTRATIVO PRES.  WILSON 1
JF SOROCABA 1
JF SAO JOSE DOS CAMPOS 1
JT BARRA FUNDA MILLENIUM 1
JF PIRACICABA 1
JF FORUM PREVIDENCIARIO (TORRE BETA) 1
JF SAO BERNARDO DO CAMPO 1
JT OSASCO 1
JF BAURU 1
JT SANTO ANDRE 1
JT SAO BERNARDO DO CAMPO 1
JT BARUERI 1
FORUM JUSTICA MILITAR 1
JEF OSASCO 1
JF SANTO ANDRE 1
TRT CAMPINAS BARAO DE JAGUARA 1
JEF JUNDIAI 1
JEF SANTOS 1
JT CUBATAO 1
JT GUARULHOS 1
JEF AMERICANA 1
JF SAO CARLOS 1
JT SAO VICENTE 1
TRE ALMOXARIFADO AL NOTHMAN (GALPAO) 1
TRT CAMPINAS ADMINISTRATIVO  DR. QUIRINO 1
JEF CAMPINAS 1
JF TAUBATE 1
JT FORUM ZONA LESTE 1
JT PRAIA GRANDE 1

LOCAL DE TRABALHO Nº DE DIR. 
DE BASE

Uma série de reuniões setoriais está sendo 
realizada nos locais de trabalho dos servi-
dores do Judiciário Federal em São Paulo 
desde o dia 5, a fim de avaliar a mobilização 
da categoria e os rumos da luta pela reposi-
ção salarial.

As reuniões vão até o dia 14 e, segundo a 
diretora do Sintrajud e servidora da JT Cuba-
tão Lynira Sardinha, “representam uma im-
portante oportunidade para que a categoria 

converse, nos seus locais de trabalho, sobre 
a campanha salarial e a jogatina perpetrada 
pelo governo contra nosso intenso trabalho 
pela derrubada do veto 26”.

No mesmo período em que acontecem as 
reuniões, estão abertas as inscrições para a 
Diretoria de Base do Sintrajud. Os servidores 
interessados em participar podem aproveitar 
os encontros para discutir o tema e se apre-
sentar aos colegas como candidatos. 

Reuniões setoriais debatem a mobilização
Encontros acontecem até dia 14 para discutir a luta pela reposição salarial

São Paulo
JT Barra Funda: 09/10 - 10h - (com café da manhã)

Baixada Santista
JT São Vicente: 08/10 - 15h
JT Praia Grande: 08/10 - 11h
JT Santos: 09/10 - 11h
JT Cubatão: 13/10 - 11h
Central de Mandados da JF Santos: 14/10 - 13h30
JF Santos: 14/10 - 15h
JT Guarujá: 15/10 - 11h

Veja no site do Sintrajud outras reuniões agendadas

AGENDA DE REUNIÕES


