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Jornal do Judiciário

O Sintrajud realiza no dia 28 de 
novembro, às 10h, a assembleia 
geral ordinária para apreciação e 
votação do parecer do Conselho 
Fiscal sobre as contas do Exer-
cício de 2014 e apreciação e vo-
tação da Previsão Orçamentária 
para 2016.

Os documentos contábeis re-

lativos às contas do exercício de 
2014, que serão submetidos à 
aprovação, estarão à disposição da 
categoria na sede do sindicato, no 
período de 24 a 27 de novembro, 
das 10h às 16 horas. No dia 28, os 
documentos poderão ser analisa-
dos das 11h às 13h. 

A análise noutro dia poderá ser 

feita, desde que agendada previa-
mente com administração ou te-
souraria do sindicato.

Campanha salarial
Às 13, os servidores fazem as-

sembleia geral extraordinária para 
avaliar os resultados da campanha 
salarial e definir os próximos pas-

sos a fim de conquistar a recom-
posição salarial. Nessa assembleia, 
os trabalahdores também debate-
rão outros assuntos de interesse 
da categoria.

As assembleias serão realizadas 
na sede do Sintrajud, na rua Antô-
nio de Godoy, 88, 15º andar (pró-
ximo ao metrô São Bento).

Sintrajud convoca assembleias para apreciação 
de contas e avaliação da campanha

Em seguida, os servidores fazem assembleia geral extraordinária para discutir campanha salarial e os próximos passos

O Sinsprev/SP, o Sintrajud e o Sindsef convidam os servidores para palestra e debate sobre o Dia da Consci-
ência Negra, em 19 de novembro de 2015, às 19h, no auditório da sede do Sinsprev/SP (Rua Antônio de 
Godoy, 88 - 5º andar - próximo a Estação São  Bento do Metrô).

DEBATE SOBRE CONSCIÊNCIA NEGRA

20 de Novembro
Dia da Consciência Negra haverá a Marcha da Periferia

Temas: Mulher Negra; Assédio Moral e Imigrantes Haitianos.
As entidades informam que não será fornecido transporte.

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, 
por seus coordenadores gerais, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade, faz 
saber que fará realizar a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 28 de novem-
bro do ano corrente, 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 mi-
nutos após, em qualquer número. A assembleia será realizada no Auditório do Sintrajud 
situado na Rua Antonio de Godoy, nº 88 – 15º andar - Centro – São Paulo/ SP – CEP: 
01034-000 - PAUTA: 1. Informes; 2. Avaliação da Campanha Salarial de 2015 e os pró-
ximos passos da luta pela recomposição dos salários;  3. Outros assuntos de interesse da 
categoria. - São Paulo, 18 de novembro 2015. - Antonio dos Anjos Melquiades - Inês Leal 
de Castro - Coordenadores Gerais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, por seus coordena-
dores gerais, em conformidade com o Estatuto Social da entidade, realizará a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, 
dia 28 de novembro de 2015 (sábado), às 10h, 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, no 
auditório do sindicato, Rua Antonio de Godoy, 88, 15º andar (próximo ao metrô São Bento). PAUTA: 1) Apreciação 
e votação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do Exercício de 2014; 2) Apreciação e votação da Previsão 
Orçamentária para o Exercício de 2016; 3) Outros assuntos de interesse da categoria Observação: Os documentos 
contábeis relativos às contas do exercício de 2014 estarão à disposição da categoria na sede do SINTRAJUD/SP, 
dias 24, 25, 26 e 27/11/2015, das 10h às 16 horas, ou qualquer outro dia desde que previamente agendado na 
administração ou tesouraria do Sindicato. São Paulo, 09 de novembro de 2015 - Inês Leal de Castro - Maurício 
Rezzani - COORDENADORES GERAIS DO SINTRAJUD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO SINTRAJUD/SP

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião

O acordo Brasil - Santa Sé

Edson Luiz Sampel 
Analista judiciário do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região

Aos 11 de fevereiro de 2010 foi promul-
gado um acordo celebrado entre o Brasil e 
o Vaticano. A data é emblemática, pois há 
exatos 81 anos, no dia 11 de fevereiro de 
1929, a Itália e a Igreja selavam um pac-
to fundamental, o chamado “tratado de 
Latrão”, reconhecendo-se a soberania da 
cidade do Vaticano. 

Os assuntos regidos no acordo em apreço 
em nada contrariam o ordenamento jurídico 
do nosso país. O real objetivo é apenas facili-
tar o fluxo legal e burocrático dos interesses 
recíprocos entre as entidades eclesiásticas e 

os diversos organismos estatais.  
Eis alguns aspectos do fausto acordo: 
1) O art. 9.º abre a possibilidade de um 

reconhecimento recíproco de diplomas de 
graduação e pós-graduação obtidos quer 
no Brasil quer numa universidade vincula-
da diretamente à autoridade da Igreja; 

2) Pelo acordado (art. 12), as sentenças 
de nulidade de matrimônio dos tribunais 
eclesiásticos podem, em tese, ser ratifica-
das pelo poder judiciário brasileiro, me-
diante o procedimento de homologação de 
sentenças estrangeiras; 

3) O art. 17 faculta aos bispos convidar 
sacerdotes que não tenham a nacionali-
dade brasileira, para virem evangelizar 
no Brasil, bem como solicitar em benefício 
desses mesmos padres o visto permanente 
ou temporário; 

4) Conforme o ultimado entre o Brasil 
e a Santa Sé, o Estado tem de proteger o 
patrimônio histórico, artístico e cultural da 
Igreja, que constitui parte relevante do pa-
trimônio cultural brasileiro; 

5) Repetindo as disposições da própria 
constituição, o acordo, no art. 11, pugna 

pela garantia do ensino religioso nos horá-
rios normais das escolas públicas de nível 
fundamental; 

6) Visando cumprir uma das missões 
mais nobres da Igreja, o acordo consoante 
preceitua o art. 8.º, garante a presença de 
clérigos e de leigos nos estabelecimentos 
de saúde e prisionais, dentre outros. 

Os textos desta seção não refletem necessariamente a opinião do Jornal do Judiciário ou do Sintrajud. Envie para o Departamento de Imprensa do Sindicato a sua colaboração: você pode escrever sobre qualquer tema.
Não será aceito conteúdo ofensivo ou discriminatório. Os textos serão publicados por ordem de chegada e devem trazer o nome e uma breve apresentação do autor o tamanho

pode variar entre 1.500 e 2.000 caracteres com espaços. PARTICIPE!
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Governo libera verba e processo dos quintos do 
Sintrajud deve ser pago nos próximos dias

TRFs deverão repassar o dinheiro para uma conta em nome de cada servidor alcançado pela ação

Edna Pinson

O governo federal liberou para o 
Conselho da Justiça Federal (CJF) 
na sexta-feira, 13, os recursos para 
o pagamento dos precatórios expe-
didos pela Justiça Federal em todo o 
país, inclusive os que asseguram pa-
gamento dos Quintos, conquistado 
pelo Sintrajud após quase uma déca-
da de batalha judicial.

A informação foi confirmada pelo 
coordenador da Fenajufe Adilson 
Rodrigues junto à  Secretaria Geral 

Indignação e orgulho foram dois 
sentimentos perceptíveis em servi-
dores que se manifestaram após a 
decisão do Congresso Nacional de 
manter o veto da presidente Dilma 
Rousseff ao reajuste do Judiciário 
Federal (PLC 28), às 23h43 da noi-
te de terça-feira (17). A indigna-
ção, óbvia, com o resultado e  com 
a forma como ele foi obtido pelo 
governo. Já o orgulho brotava, em 
meio ao cansaço, da convicção de 
ter feito nos últimos meses a mais 
espetacular e singular mobilização 
nacional da história da categoria.

A indignação tomou voz e cor-
po nas galerias da Câmara, onde 
transcorrem as sessões conjuntas, 
assim que o painel divulgou o re-
sultado. “Eu tenho vergonha desse 
parlamento”, gritou uma servido-
ra aos deputados e senadores ao 
conseguir driblar por alguns se-
gundos a Polícia Legislativa, ime-
diatamente chamada pelo presi-
dente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), para retirar “com 
moderação”, nas palavras dele, os 
servidores que ali se encontravam.

Votação apertada
O governo manteve o veto ao 

PLC 28 entre os deputados por 
apenas seis votos. A apuração de 
como votaram os senadores não 
chegou a ser verificada, procedi-
mento comum às decisões já de-
finidas pelo cômputo dos votos 
da casa em que a proposta iniciou 
sua tramitação. Primeiro destaque 
a ser apreciado naquela noite, a 

Renan restringe votação a 15min e 
governo mantém veto por 6 votos

Sob protestos, governo mantém o veto a reajuste do Judiciário; servidores veem legado da maior luta
da história da categoria, que deve continuar

Por Helcio Duarte Filho mais polêmica e disputada votação 
no parlamento brasileiro nos últi-
mos meses transcorreu por breves 
15 minutos – tempo apontado por 
parlamentares contrários ao veto 
como “recorde”. Logo após a vota-
ção, com os servidores já conduzi-
dos para fora das galerias, alguns 
parlamentares usaram o micro-
fone para criticar o que ocorrera. 
“Vossa Excelência envergonhou 
o Congresso brasileiro”, chegou a 
dizer um deles a Renan.

A votação ficou aberta das 23h28 
às 23h43. Votaram pela derruba-
da do veto 251 deputados – eram 
necessários 257 para que os servi-
dores fossem vitoriosos ali e os vo-
tos dos senadores fossem também 
apurados, o que definiria a questão. 
Votaram com o governo 132 depu-
tados, 11 se abstiveram. Parlamen-
tares afirmaram que havia ainda 55 
deputados no Congresso, naquela 
noite de jogo da seleção brasilei-
ra pelas eliminatórias da Copa do 
Mundo, mas que não votaram.

Um longo dia
O operativo da categoria em Bra-

sília para derrubar o veto neste dia 
começou cedo. Envolveu milhares 
de servidores – que se revezaram 
em tarefas diversas, dentro e fora do 
Congresso. Por volta das 21 hs, algo 
em torno de seis mil servidores – do 
Distrito Federal e de praticamente 
todos os estados do país – se con-
centravam próximos ao Legislativo, 
obstruindo um dos sentidos da ave-
nida que percorre a Esplanada dos 
Ministérios. Outras dezenas de tra-
balhadores atuavam junto aos par-
lamentares na Câmara e no Senado. 

A categoria fazia barulho dentro e 
fora do Congresso.

Em São Paulo, a oficial aposenta-
da  da JF Lúcia Helena Formigari e 
a servidora do JEF de SP Rosangela 
Costa ficaram durante toda a tarde 
no Sintrajud telefonando para os 
gabinetes dos parlamentares. 

Apesar da derrota na votação, 
servidores avaliavam que a cate-
goria sai fortalecida dessa batalha. 
“Temos do que nos orgulhar. En-
frentamos o fisiologismo do Exe-
cutivo, da cúpula do Judiciário 
e do parlamento. Enfrentamos o 
ajuste fiscal que apresenta a conta 
da crise para os trabalhadores, e 
por muito pouco não derrotamos 
o governo”, disse Fred Barboza, 
servidor do Judiciário em Salva-
dor (BA) e dirigente do sindicato 
no estado (Sindjufe-BA). “Agora é 
avaliar quais os próximos passos. 
Certamente saímos fortalecidos 
de todo este processo e a nossa 
luta vai continuar”, concluiu.

Démerson Dias, servidor do 
TRE de São Paulo e ex-dirigente 

da Fenajufe, observa que pela pri-
meira vez a categoria pode fazer 
um embate direto dentro do Con-
gresso, sem que alguém fosse lá 
negociar acordos rebaixados. Para 
ele, toda essa luta levou a um ama-
durecimento e reforçou a ideia de 
que, embora possa atrair alguns 
aliados, é na sua própria força que 
os servidores têm que contar.  

Adilson Rodrigues, servidor da 
JF Santos e coordenador da Fena-
jufe, destacou que a categoria en-
frentou as cúpulas dos três pode-
res com dignidade.  “Agora é hora 
de celebrar tudo que fizemos até 
aqui, nesta campanha salarial que 
é das mais duras, desafiadoras e 
que nos assegurou maiores saltos 
de consciência e aprendizados na 
categoria, ao mesmo tempo que 
refletimos coletivamente sobre 
o que mais será necessário fazer 
para assegurar tudo aquilo que 
nos é devido. Esta luta vai ter que 
continuar até uma resolução que 
garanta a reposição de tudo o que 
nos é devido”, disse.

Marcos Oliveira - Agência Senado

e à diretoria de Orçamento do Con-
selho da Justiça Federal.  A partir de 
agora, o órgão cumpre os trâmites 
burocráticos para repassar a verba 
a cada um dos cinco Tribunais Re-
gionais Federais (TRFs) do país, que 
devem liberar os precatórios devidos 
aos beneficiados nas ações com trân-
sito em julgado.

A direção da Fenajufe e os sindica-
tos que têm ações em execução tra-
balham com a expectativa de que os 
TRFs iniciem a liberação do dinhei-
ro nos próximos dias, com sinaliza-
ção de quitação até o fim deste mês. 

“Esta é  uma batalha de mais de 
década dos sindicatos e da Federação 
(Fenajufe) para assegurar o direito à 
manutenção da incorporação e pa-
gamento dos passivos  dos quintos 
devidos aos servidores. A batalha 
prossegue para assegurar a efetiva 
quitação dos precatórios expedidos 
e também a quitação das decisões 
administrativas que reconheceram o 
direito à  incorporação desde 2004”, 
diz Adilson Rodrigues, servidor da 
JF Santos.

O servidor do TRF3 e diretor do 
Sintrajud Cleber Borges explica 

que a partir do repasse para os tri-
bunais será gerada uma conta na 
Caixa Econômica Federal (CEF) 
ou no Banco do Brasil em nome de 
cada servidor que faz parte da ação. 
A orientação do Sintrajud é que o 
servidor entre no site do tribunal, 
na aba de consulta aos precatórios, 
com o número do CPF, a fim de 
verificar para qual desses bancos o 
precatório foi encaminhado.

A partir disso, o servidor poderá ir 
ao banco e transferir o dinheiro para 
a sua conta pessoal.

Leia a íntegra no site.

Apesar da derrota na votação, categoria sai fortalecida e orgulhosa de mobilização histórica
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Os servidores sindicalizados ele-
geram no período de 10 a 13 de no-
vembro 38 diretores de base. Esse 
número reflete o envolvimento dos 
trabalhadores na greve desse ano, 
que teve duração de aproximada-
mente 90 dias e foi considerada 
uma das mais expressivas da his-
tória da categoria.  Participaram da 
disputa 51 candidatos.

Os eleitos são agora os repre-
sentantes da categoria e farão a 
ponte entre os locais de traba-
lho e o Sintrajud, trazendo até os 
departamentos do sindicato as 
demandas e necessidades da ca-
tegoria, contribuindo para cons-
trução de pautas a serem discu-
tidas com as administrações dos 
fóruns e tribunais.

A duração do mandato dos di-
retores de base é de três anos. A 
posse foi dada ao fnal da eleição e 
da apuração em cada local de tra-
balho, quando assinaram o termo. 
Está previsto o cerimonial de pos-
se, cuja data ainda será definida.

O diretor de base também acu-
mula a tarefa de participar das 
reuniões do Conselho de base, 

quando são definidas as priori-
dades e bandeiras de luta da ca-
tegoria. Trata-se de uma instân-
cia deliberativa, que garante a 
democracia no sindicato – uma 
tradição que nem todos os sindi-
catos praticam. 

Veja ao lado os diretores eleitos e 
os números de voto

Servidores elegem 38 diretores de base
Eleitos são agora os representantes da categoria e farão a ponte entre os locais de trabalho e o Sintrajud

Conta ordinária do Sintrajud Em reais
Saldo em 1º de janeiro 2014 512.969,33
Receitas no período 6.875.090,45
Despesas no período -7.160.214,55
Resultados dos convênios -26.015,92
Saldo em 31/12/2014 201.829,30

Conta Fundo de Greve
Saldo em 1º de janeiro 2014 382.880,21
Reversão IS 2013 - doação ao FG 212.256,90
Doações ao FG - servidores 8.816,85
Rendimentos poupança 42.995,05
Devolução de empréstimos 91.000,00
Despesas bancárias; -9.675,25
Empréstimo ao caixa do Sintrajud -566.000,00
Saldo em 31/12/2014 162.273,76

Conta Imposto Sindical
Imposto Sindical 2014 recebido do TRF e JF 907.539,39
Devolução aos servidores do IS ref. a 2014 -647.058,71
Doação servidores para o Fundo de Greve -7.470,88
Tarifas - estornos -11.256,23
Saldo em 31/12/2014 241.753,57

Saldos em conta no dia 31/12/2014 Em reais
Caixa da sede e da subsede Santos 8.238,16

Saldo disponível em C/C BB e CEF 193.591,14
Saldo na Poupança BB e CEF 404.027,33
Total do Saldo Disponível 605.856,63

RECEITAS E DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS
Receita de Mensalidades dos sócios 6.108.629,61
Outras receitas (ingressos, reembolsos,rateios) 22.469,60
Empréstimos recuperados diversos 177.991,24
Empréstimos do FG 566.000,00
TOTAL DAS RECEITAS 6.875.090,45

DESPESAS
MOBILIZAÇÕES E ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-SINDICAL 3.177.012,12
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários 488.519,07
Greve. Infraestrutura da mobilização e das Campanhas; Atividades em Brasília. 723.545,42
Ressarcimento aos Tribunais da licença para mandato classista 723.796,03
Eventos culturais e esportivos;Festas e brindes de final de ano; Assessorias; 
custos operacionais 241.639,77

Apoio e acompanhamento de eleições sindicais 2.000,00
Apoio Financeiro ao Movimento Social 109.201,28
Congresso Sintrajud 243.101,57
Eleições de diretoria de base e diretoria executiva 220.410,48
Assessorias ao Coletivo de Saúde ,Coletivo de Formação ,Economica e Politica 281.012,96
Reuniões da diretoria executiva, conselho de base, conselho fiscal e cursos 
de formação 48.422,09

Núcleo dos Aposentados 95.363,45

CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS 750.180,00
Mensalidade a Fenajufe 480.180,00
Mensalidade a Conlutas 270.000,00

IMPRENSA  1.017.377,79 
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários e assessorias 519.452,19
Impressão, diagramação e distribuição de publicações, jornais e boletins 412.790,82
Fotógrafos, hospedagem do site e assinatura de publicações; deslocamentos 85.134,78

ADMINISTRATIVAS  783.302,66 
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários 440.329,91
Manutenção da sede e apartamentos, veículo e equipamentos e sistema; con-
sumo e custos operacionais; Taxas legais e impostos;honorários advocatícios. 272.544,12

Telefonia e internet 70.428,63

JURÍDICO 1.009.235,41
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários ,estagiários e assessorias 940.128,35
Honorários Advocatícios e Periciais de Terceiros 32.712,45
Custas Processuais. Deslocamentos, correio, cópias e cartório. Publicações afins. 36.394,61

SUBSEDE SANTOS 168.252,57
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionário 86.955,68
Despesas administrativas e manutenção da subsede 81.296,89

DESPESAS FINANCEIRAS 3.598,64

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 251.255,36
Indenizações trabalhistas e honorários advocatícios trabalhista 9.800,00
Aquisição de Equipamentos, mobiliário e pequenas obras na sede; 127.687,82
Despesas Reembolsálveis 22.767,54
Devoluções ao FG 91.000,00

TOTAL DAS DESPESAS 7.160.214,55

“DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2014 DO SINTRAJUD-SP
Realizado de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2014 (valores em reais)”
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JT - Rib. Pires
Mínimo de 6 votos

Ivo Oliveira Farias
6 votos

JT - S. Vicente
Mínimo de 10 votos

Marcelo Aro Jorge
10 votos

JT - Cubatão
Mínimo de 10 votos

José Carlos L. G.
10 votos

JT - Santos
Mínimo de 10 votos

Elton Teixeira Rocha
32 votos

Julio Cesar A. de Sousa
31 votos

JF - Previd.
Mínimo de 10 votos

Gilberto Terra
19 votos

JF - Santos
Mínimo de 10 votos

Antonio C. Lauriano
59 votos

Milton F. Ornelas
58 votos

Luciana M. de Sousa
58 votos

JEF - Campinas
Mínimo de 10 votos

José Carlos H. P.
10 votos

Francisco Antero M. A.
98 votos

Edvaldo C. dos Reis
97 votos

José Dalmo V. Duarte
97 votos

Luciana M. Carneiro
104 votos

Ana Luiza de F. Gomes
109 votos

TRF
Mínimo de 58 votos

Exec. Fiscais
Mínimo de 10 votos

Antonio Carlos Correia
30 votos

JF - P. Lessa
Mínimo de 18 votos

Valdir Amado da Silva
35 votos

JEF - São Paulo
Mínimo de 10 votos

Celso S. Roberto
47 votos

Leila Azar
48 votos

Maria Ires Graciano
46 votos

JF - Bauru
Mínimo de 10 votos

Lusia M. da C. Julião
19 votos

Marcos A. R. Vinagre
19 votos

JF - Campinas
Mínimo de 10 votos

Luciane P. Palhares
19 votos

Claudia V. T. de Souza
20 votos

JT - Barra Funda
Mínimo de 30 votos

Marcus da S. Vergne
56 votos

Eduardo P. Galindo
52 votos

Cesar Eduardo de O.
42 votos

Tauff Ganem de Abreu
53 votos

Henrique S. Costa
59 votos

JT - Guarulhos
Mínimo de 10 votos

Rodrigo Évora
20 votos

Marcio B. G. de Castro
11 votos

JT Millenium
Mínimo de 10 votos

Rafael S. de Jesus
10 votos

TRT - Zona Sul
Mínimo de 10 votos

Vanderson N. Costa
10 votos

Ceuni
Mínimo de 10 votos

Dinah Marta L. Noleto
15 votos

Beatriz Mazzei Nubie 
13 votos

Claudia Faissola
15 votos

TRE - SP
Mínimo de 27 votos

Ana Luiza Ferreira
65 votos

Thiago V. Santos
60 votos

Diretores de Base eleitos pelo período 
de 3 anos - 2015/2018
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O Sintrajud realiza no dia 9 de 
dezembro, na Subsede Santos, o 
próximo Encontro Estadual dos 
Aposentados. Para o evento, que 
será realizado a partir das 10h, está 
programada a tradicional festa de 
confraternização, mas a proposta 
principal é realizar a Eleição de 
Representantes de Aposentados.

Esses representantes irão com-
por o Conselho de Base, junta-
mente com a diretoria colegiada 
e diretores de base eleitos nos lo-
cais de trabalho, decidindo com 
eles as prioridades e bandeiras de 
luta da categoria. 

Prioridades dos aposentados
O encontro também será oportu-

nidade para debater toda a proble-
mática que envolve esse segmento 
da categoria. Os aposentados lu-
tam pela aprovação PEC 555/2006, 
que acaba com a contribuição pre-

videnciária obrigatória. Essa PEC 
tramita na Câmara dos Deputados 
desde a sua apresentação e está pa-
rada na Comissão de Seguridade 
Social da Câmara.

Outra luta dos aposentados é 
pela aprovação da PEC 434/2014. 
Ela garante aposentadoria integral 
ao servidor público que se apo-
sentar por invalidez. De acordo 
com a legislação atual, a aposen-
tadoria nesta condição mordisca 
uma parte do vencimento. A vo-
tação dessa PEC está mais adian-
tada. Foi aprovada em dois turnos 
na Câmara dos Deputados e agora 
aguarda apreciação e votação no 
Senado Federal.

As inscrições para o Encontro 
Estadual dos Aposentados de 2015 
devem ser feitas de 23 de novem-
bro a 3 de dezembro, por meio do 
telefone (11) 3222-5833 – tratar 
com Juliana Silva.

Aposentados fazem encontro
estadual em Santos

No evento será realizada a Eleição de Representantes de Aposentados e a tradicional festa de confraternização do segmento

Jesus Carlos

MESAS FIXAS
JF - PEDRO LESSA - das 12h às 17h 23/11/2015
TRT - das 12h às 17h 24/11/2015
TRF - das 10 às 17h 25/11/2015
TRE -  das 12h às 17h 26/11/2015
JT ZONA SUL - das 12h às 17h 27/11/2015

ITINERANTES 
F. CRIMINAL e PREVIDENCIÁRIO  - das 11 à13h                           
ADM. PEIXOTO GOMIDE - das 15 às 17h 30/11/2015

ADM. RIO CLARO - das 11  às 13h
JEF - das 15 às 17h         01/12/2015

EXECUÇÕES FISCAIS  
JUSTIÇA MILITAR                                   02/12/2015

CEUNI - das 11 às 13h
JT ZONA LESTE - das 15 às 17h                                                                      02/12/2015

PLANTÕES PARA DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE CONVITES
FESTA SINTRAJUD/2015

O Sintrajud realiza no dia 4 de de-
zembro, a partir das 20h, no Tênis 
Clube Paulista, a tradicional festa 
de confraternização dos servidores. 
Neste ano ela recebeu o nome de 
“Festa do Boteco Sintrajud” e a pro-
posta da entidade é proporcionar aos 
trabalhadores uma oportunidade de 
encontro e descontração, a fim de re-
fazer da tensão provocada pela luta 
travada durante esse ano. 

O evento será gratuito para o 
servidor sindicalizado, que poderá 
levar um acompanhante, também 
gratuitamente. O ingresso para 
um segundo acompanhante e para 
servidores não sócios custará R$ 
80,00. A entrada de adolescentes a 
partir de 12 anos também terá um 
custo de R$ 80,00.

Mas atenção: o convite só po-
derá ser usado pelo próprio sócio 

e os acompanhantes só entrarão 
com o associado.

O Buffet e as bebidas (água e re-
frigerante) serão servidos à vontade 
para todos. As cervejas também se-
rão servidas durante toda a festa para 
maiores de 18 anos.

Neste ano, o encontro dos servido-
res será animado pelo DJ Ricardo e a 
banda Obijubá Blues fará a recepção 
dos convidados. A banda é compos-

ta por Oliver Pfeffer, no vocal; Duk, 
guitarra chorona; Alexandre Braga, 
na gaita, e Marcelo Durães, servidor 
do TRE/SP, no contrabaixo.

Os convites serão distribuídos na 
sede do Sintrajud, na rua  Antônio 
de Godoy, 88, Centro, São Paulo; e 
nos locais de trabalho (veja a lista 
de plantões).

O Tênis Clube Paulista fica na rua 
Galaxo, 285, Paraíso, São Paulo.

Festa do Boteco Sintrajud será realizada
no dia 4 de dezembro

O ingresso é gratuito para sócios, um acompanhante e para crianças até 12 anos

O encontro e festa dos aposentados do ano passado foi realizado no dia 17 de dezembro, na sede do Sintrajud



Negra? Só a toga dos magistrados
Cota racial em concursos começou no Judiciário neste ano, mas ainda falta muito para superar a exclusão dos afrodescendentes

No sábado que ante-
cedeu o Dia da Consci-
ência Negra, o servidor 
Francisco Antero Men-
des Andrade, diretor de 
base no TRF-3, visitou 
as butiques da rua Oscar 
Freire com uma equipe 

da TV francesa. O objetivo não era fazer 
compras, mas produzir um documentário so-
bre o “teste do pescoço” – uma forma simples 

de comprovar a segregação racial no país. Ele 
também estava acompanhado da profes-

sora de História Luh Souza, com 
quem criou o teste há dois anos.

Antero e Luh “esticaram o pes-
coço” para dentro das lojas e ao 
longo das calçadas da região. 
O resultado foi o esperado: os 
poucos afrodescendentes que 

eles viram eram trabalhado-
res de ocupações bem simples, 

como no serviço de limpeza das 
lojas. Viram também babás negras 

de uniforme branco, cuidando de 
crianças brancas enquanto as mães 
faziam compras.

“No Judiciário, o resultado do 
teste do pescoço seria o mesmo”, 

avalia Antero, que se formou 
em Direito 

há sete anos 
com uma 

monografia sobre as cotas raciais no serviço 
público. “Muitas vezes, o negro é o estagiário, 
a moça terceirizada que faz a limpeza e, ra-
ramente, um técnico judiciário”, confirma seu 
colega Jorge Henrique Aristóteles, diretor do 
Sintrajud. “O mais triste é que essa situação 
é considerada normal por grande parte dos 
colegas.” 

“Embranquecimento”
De fato, o Censo do Judiciário 

divulgado no ano passado pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) mostrou que menos de 
30% dos servidores são negros, 
num país em que mais da meta-
de da população é afrodescen-
dente. Entre os magistrados, o 

percentual de negros não chega a 16%.
“O ‘embranquecimento’ do Judiciário é no-

tório”, afirma Flávio Conrado Júnior, diretor 
do Sintrajud e servidor aposentado da Jus-
tiça Militar. Ele conta que, desde o final dos 
anos 90, quando prestou concurso, notou um 
declínio no acesso dos negros aos cargos pú-
blicos. “À medida que as provas ficavam mais 
difíceis, menos afrodescendentes conseguiam 
ser aprovados”, observa.

Os números do Censo motivaram o CNJ a 
reservar 20% das vagas nos concursos do Ju-
diciário para afrodescendentes, por meio de 
uma resolução aprovada em 9 de junho. Ou-
tra motivação foi a Lei 12.990/14, que já havia 
criado as cotas nos concursos para o Executi-
vo, vindo na esteira de leis estaduais e mudan-

ças no vestibular de universidades públicas. 
“Por trás de tudo isso sempre existia a pres-

são do Movimento Negro; se fôssemos espe-
rar a boa vontade do Estado, as ações afirma-
tivas não andariam”, destaca Antero.

Meritocracia
Mais do que a lei de cotas, 

porém, é preciso conscientizar 
a própria categoria sobre a im-
portância desse instrumento 
no combate à segregação. Essa 
é a opinião unânime dos ser-
vidores ouvidos pelo Jornal do 
Judiciário – afrodescendentes 

ou que militam na causa da igualdade racial.
A grande barreira para isso, dizem eles, é 

a fé cega na ideia de meritocracia. “Um país 
que cresceu mais de 300 anos com base no 
trabalho escravo dos negros e que os jogou 
na marginalidade não pode exigir que eles 
concorram, em igualdade de condições, em 
uma prova que avaliará seu ‘mérito’”, afirma 
Jorge Henrique.

Para o servidor Dalmo Du-
arte, também do TRF-3, “o 
argumento da meritocracia é 
retrógrado”. Ele considera que 
as cotas raciais ainda estão lon-
ge de remover os obstáculos à 
presença do negro no serviço 
público. “O que se fez foi ape-

nas diminuir a cota dos brancos, que era mui-
to alta”, ironiza. 

Leia a íntegra no site do Sintrajud.

Antero

Conrado

Jorge Henrique

Dalmo

A mais recente Pesquisa de Em-
prego e Desemprego (PED) do 
Dieese e da Fundação Seade con-
firma a discriminação do negro 
no mercado de trabalho. De acor-
do com a pesquisa, proporção de 
negros no contingente de desem-
pregados superou 80% na maio-
ria das regiões metropolitanas, 
exceto em Porto Alegre (19,1%) e 
São Paulo (42,6%).

A desigualdade salarial é ainda 
mais chocante, embora o rendi-
mento médio por hora recebido 
pelos negros tenha crescido em to-

das as regiões metropolitanas. Em 
Fortaleza, onde a situação era me-
nos desigual, eles recebiam apenas 
77,5% do que recebiam os brancos.

“Os negros estão mais presen-
tes em ocupações mais precárias, 
caracterizadas pela ausência de 
proteção social e, por consequên-
cia, menores remunerações”, afir-
maram o Dieese e a Seade. 

“Os negros são segregados nas 
entrevistas de emprego”, diz o di-
retor do Sintrajud Flávio Conra-
do Júnior, servidor aposentado 
da Justiça Militar. “Antigamente 

No mercado de trabalho, negros são maioria entre 
desempregados e trabalhadores precários

os recrutadores marcavam a fi-
cha de emprego dos candidatos 
negros com o número nove e 
muitos empregadores recusavam 
trabalhadores negros”, denuncia 
o servidor.

A situação é ainda mais grave 
para as mulheres negras, que são 
a maioria entre os desemprega-
dos nessa população. “As desi-
gualdades raciais e as desigual-
dades de gênero efetivamente se 

somam no mercado de trabalho”, 
diz o Dieese.

Por outro lado, entre as 500 
maiores empresas do Brasil en-
trevistadas para uma pesquisa 
que o Instituto Ethos lançará no 
final deste mês, apenas 4,7% dos 
dirigentes são negros, 4,9% têm 
negros nos conselhos de admi-
nistração e somente 1,6% das 
mulheres negras ocupam cargos 
de gerência.

EspecialConsciência Negra



A violência contra as mulheres já 
é considerada uma doença mundial. 
Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) pelo menos 1/3 das 
mulheres de todo o mundo já rela-
taram casos de violência física e se-
xual. O Brasil é o quinto país com 
mais casos desse tipo de violência 
no mundo. Nos últimos dez anos, 
foram 13 homicídios femininos por 
dia: uma mulher morta a cada 1h50. 
Enquanto os homens morrem mais 
nas ruas, as mulheres morrem em 

casa e geralmente seus assassinos 
são pessoas conhecidas.

Os dados são alarmantes e, quan-
do vistos mais de perto, comprovam 
que as mulheres negras são as mais 
agredidas e assassinadas.  Entre 2003 
e 2013, o número de homicídios de 
mulheres negras aumentou 54%, 
passando de 1.864, em 2003, para 
2.875, em 2013. Em contraposição, 
houve recuo de 9,8% nos crimes en-
volvendo mulheres brancas. É o que 
aponta o Mapa da Violência 2015, 

Morte de mulheres negras
aumenta 54% no Brasil

Mapa da violência 2015 aponta que as pretas também são as que mais sofrem violência doméstica

JJ: Você poderia nos contar um 
pouco de sua trajetória? 

Fedo: Eu era professor no Haiti, 
tinha uma escola e perdi tudo no 
terremoto. Dois meses depois fui 
para a República Dominicana. Che-
guei ao Brasil em 2013 e já tinha 
muitos haitianos aqui. Em 2013, 
especialmente na [Baixada do] Gli-
cério, eu vi a péssima situação dos 
haitianos e decidimos fazer alguma 
coisa. Essa é uma das razões que nos 
levou a criar a USIH. Diante das ne-
cessidades e dificuldades para se de-

“Precisamos de uma política que garanta saúde, 
educação e trabalho digno aos imigrantes”

Em 2010 o Haiti foi devastado por 
um terremoto de magnitude 7,0, que 
deixou milhares de desabrigados, fe-
ridos e mortos. Desde então, aumen-
tou a miséria e o desemprego no país, 
que convive com tropas militares 
em seu território. Em busca de uma 
vida melhor, milhares de haitianos 
saem do país, em busca de emprego 
e condições de vida, e grande parte 
vem para o Brasil. O JJ entrevistou o 
haitiano Fedo Bacourt, que está no 
Brasil há pouco mais de dois anos e é 
fundador da USIH (União Social dos 
Imigrantes Haitianos).

senvolver no Brasil, achar trabalho, 
conseguir documentos, decidimos 
fazer alguma coisa para ajudar. 

JJ: Como o governo brasileiro 
recebe os imigrantes haitianos? 

Fedo: Até 2012 foi mais tranquilo, 
porque eram poucos haitianos que 
entraram aqui. Em 2013, quando 
teve um êxodo de haitianos para o 
Brasil, as condições ficaram mais 
precárias (hoje tem por volta de 60 
mil haitianos no Brasil). Algumas 
pessoas até conseguem empregos, 
mas a maioria não consegue, prin-
cipalmente as que entram pelo Acre 
[sem visto legal]; por causa da falta 
de documentos e, muitas vezes, por 
falta de estudos. Por isso, eles acabam 
trabalhando em condições piores.

JJ: O Haiti vive sob a ocupação 
militar das tropas da Minustah 
(Missão das Nações Unidas para 
Estabilização do Haiti). Na sua 
opinião, qual o objetivo da Mi-
nustah no Haiti?

Fedo: A Minustah não tem nada 
de missão de paz. O objetivo prin-
cipal da ocupação é manter a segu-
rança dos patrões, ajudar os empre-

publicado no último dia 9 pela Fa-
culdade Latino-Americana de Ciên-
cias Sociais (Flacso).  

E não é só isso. Segundo nota téc-
nica do IPEA publicada em 2014, 
51% dos casos de estupro relatados 
são de pessoas negras. As mulheres 
negras também são as maiores víti-
mas de violência doméstica no Bra-
sil. Elas representam 60% das agre-
didas por pessoas conhecidas.

“No Brasil, as leis de combate ao ra-
cismo e à violência contra a mulher, 
além de serem muito frágeis, não são 
cumpridas pelo governo. A mulher 
negra sofre opressão por ser mulher 
e sofre opressão por ser negra. São 
em sua maioria das classes mais bai-
xas, estão empregadas em trabalhos 
precarizados e que não possuem es-
tabilidade, como o serviço domésti-
co”, afirma Raquel Morel, servidora 
do TRE e diretora do Sindicato. 

“Além de tudo isso, somos hiper-
sexualizadas, existe uma tradição de 
que a mulher negra é objeto sexual, 
isso aumenta a violência machista e 
faz com que a sociedade dê pouca 

atenção à questão”, ressaltou Raquel.
Mesmo com esse cenário, o go-

verno federal vem demonstrando 
que a proteção às mulheres não está 
entre suas prioridades. Como parte 
do ajuste fiscal, a presidente Dilma 
(PT) fundiu a Secretaria das Mulhe-
res com outras duas pastas (Direi-
tos Humanos e Igualdade Racial), 
o que irá dificultar a elaboração de 
políticas públicas para a igualdade 
de gênero.

“O governo federal já gastou, só 
neste ano, R$ 773 bilhões com juros 
da divida pública, enquanto destina 
apenas 0,003% do PIB para o com-
bate à violência, o que representa 
apenas R$ 0,26 para cada mulher 
agredida; por isso, não há casas 
abrigo ou delegacias da mulher su-
ficientes para fazer valer a Lei Maria 
da Penha”, declarou Angélica Oli-
vieri, diretora do Sintrajud. “É pre-
ciso ter política consciente contra a 
violência machista e investir 1% do 
PIB para políticas de combate à vio-
lência contra a mulher para que as 
mulheres tenham direito à vida”.

sários contra o povo haitiano. Para 
o povo é estupro, racismo, opressão 
às greves, desrespeito aos direitos 
humanos. É por isso que nós, da 
USIH, estamos pedindo a retirada 
das tropas da Minustah do Haiti, 
para ter um Haiti livre e soberano. 

JJ: Qual a situação do povo hai-
tiano diante da ocupação militar? 

Fedo: A Minustah veio com a pro-
paganda de paz, mas não se faz paz 
com arma e nem com tanques. For-
ça militar não é para fazer paz. Se é 
paz, por que as forças armadas es-
tão lá no Haiti, com tanques na rua? 
Para as mulheres é pior, porque o 
Haiti é um país que tem poucas leis 
para as mulheres e uma população 
muito grande de desempregados. 
Os militares que estão lá são, em sua 
maioria, homens. Diante da falta de 
emprego e da miséria, os militares 
oferecem 1 ou 2 dólares por sexo 
com as haitianas. Isso acontece com 
crianças também. Hoje tem, pelo 
menos, 281 crianças grávidas de 
soldados da Minustah. Pode imagi-
nar uma criança dando à luz outra 
criança, sem pai, sem comida? Ao 
contrário de paz, a Minustah vem 

67,2% dos 
agressores 

são parentes, 
parceiros 

e  pessoas 
conhecidas

criando mais guerra no Haiti.

JJ: Qual recado você mandaria 
para Dilma Rousseff?

Fedo: Eu quero dizer para Dilma, 
para Alckmin e para Haddad que 
nós haitianos somos um povo tra-
balhador e lutador. Se o Brasil está 
aberto para receber imigrantes, 
não só os haitianos, tem que ter um 
acolhimento legal, onde os imi-
grantes se sintam bem. Precisamos 
urgente de uma política imigrató-
ria que garanta saúde, educação, 
trabalho digno, ou seja, uma vida 
digna aos imigrantes. Porque todos 
nós temos direito à vida.

Veja a íntegra no site do Sintrajud.

EspecialConsciência Negra


