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Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião

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!

A ação judicial referente à Van-
tagem Pecuniária Individual 
(VPI) de 13,23% começa a voltar 
à pauta das discussões salariais 
dos servidores do Judiciário, ago-
ra que o veto da presidente Dilma 
(PT) ao PLC 28 foi mantido pelo 
Congresso. 

O tema foi discutido, por exem-
plo, em uma reunião que servi-
dores do TRE fizeram nesta quar-
ta-feira, 25.

Em São Paulo, o Sintrajud ajui-
zou em 2007 uma ação que já teve 
decisão favorável na primeira e 
na segunda instâncias. 

Em setembro deste ano, a União 
ingressou com agravo regimental 
e o processo está no TRF-3, sob a 
relatoria do desembargador Hé-
lio Nogueira. A categoria busca 
também o pagamento dos valores 
retroativos.

Na via administrativa, o direi-
to aos 13,23% já foi reconhecido, 
para ser pago a todos os servi-
dores, no Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), no 
Superior Tribunal Militar (STM), 
no TRE do Amazonas e no TRT 
do Rio Grande do Sul.

O Tribunal Superior do Traba-
lho (TST) também reconheceu o 
passivo administrativamente, mas 
apenas para servidores que ga-
nharam ação judicial. Além disso, 
o Tribunal orientou os TRTs para 
que fizessem o mesmo. O TRT-2 
começou a incorporar o índice à 
folha de pagamento desses servi-
dores em janeiro deste ano.

O Sintrajud busca o reconhe-
cimento administrativo dos três 
tribunais (Trabalhista, Eleitoral e 
Federal). Em março, responden-
do a um pedido protocolado pelo 

Sindicato, o TRE informou que 
aguardava a decisão do TSE sobre 
o assunto.  No dia 19 de novem-
bro o Sintrajud voltou a cobrar 
um posicionamento da presidên-
cia do TRE.

Histórico dos 13,23%
O debate em torno da incorpo-

ração desse índice surgiu em 2003, 
quando o governo federal conce-
deu reajustes diferenciados aos ser-
vidores, conforme as Leis 10.967 e 
10.968, ambas publicadas no Diá-
rio Oficial de 3 de julho de 2003.

Ou seja, o governo (como par-
te da estratégia para conceder 
reajustes diferenciados) preferiu 
desmembrar a revisão geral em 
dois projetos de lei. Primeiro, tra-
tou da revisão no patamar de 1% 
(Lei 10.697), aplicado a partir de 
janeiro; e logo em seguida (Lei 

10.698) estipulou a concessão da 
vantagem pecuniária individu-
al (VPI) de R$ 59,87 a partir de 
maio de 2003.

O problema é que o resultado 
prático das leis confronta a Cons-
tituição, pois não contemplou os 
servidores federais de forma igua-
litária. Isso porque a VPI repre-
sentava 14,23% do menor venci-
mento do funcionalismo público 
federal na época (R$ 420,66).

As demais categorias, com ven-
cimentos superiores, sofreram 
consideráveis prejuízos. Para essas 
categorias, a VPI não significou o 
mesmo percentual de reajuste, o 
que contraria a Constituição (ar-
tigo 37, inciso X).

Tal disparidade levou muitas 
entidades e servidores a ajuizarem 
ações para obter a aplicação do re-
ajuste, inclusive retroativamente. 

Sintrajud busca pagamento dos 13,23%
Sindicato reivindica reconhecimento administrativo do passivo trabalhista nos tribunais

O pagamento do passivo do re-
enquadramento devido aos ser-
vidores da Justiça Federal e Tri-
bunais Regionais Federais (TRFs) 
continua sendo cobrado pelo Sin-
trajud, afirma o servidor do TRF3 
e coordenador do Sintrajud e da 
Fenajufe Cleber Aguiar.  

A dívida foi reconhecida em 
2012, mas os servidores da Justiça 
Federal e TRFs ainda não recebe-
ram. O Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF) limitou o pagamento 
para servidores que tinham passi-
vo de até R$ 5 mil reais, sob alega-
ção de falta de recursos, deixando 

muitos trabalhadores de fora. 
Desde então, o Sintrajud e a Fe-

najufe, por intermédio dos coor-
denadores Antonio Melquíades, o 
Melqui (JF) e Adilson Rodrigues 
(JF), respectivamente, já fizeram 
várias reuniões no CJF, pleiteando 
a quitação do passivo para todos 
os beneficiados. 

Durante todo o ano, as entidades 
lutaram pela liberação do passivo. 
E no fim de novembro, Adilson 
reuniu-se com secretário-geral do 
Conselho da Justiça Federal, juiz 
Erivaldo Ribeiro dos Santos, por 
quem foi informado de que em 

dezembro o órgão deverá finali-
zar levantamento das eventuais 
sobras orçamentárias deste ano, 
para, a partir daí, verificar o que 
poderá pagar dos passivos para ju-
ízes e servidores. 

Esses pagamentos, entretanto, 
de acordo com informações do 
juiz, devem ser feitos apenas em 
fevereiro de 2016, em razão do re-
cesso no PJU e trâmites internos 
do CJF. “Já pedimos um esforço 
do CJF na apuração rápida das so-
bras orçamentárias e que seja as-
sumido o compromisso de paga-
mento aos servidores ainda nesse 

ano, porque não faz sentindo, ten-
do verba agora, pagar no ano que 
vem”, pondera Adilson.  

“Também já oficiamos, via Fe-
najufe, pedindo informações so-
bre o total da dívida no âmbito 
de cada um dos TRFs e também 
o montante do passivo devido aos 
servidores em todo o país”, diz.

Para reforçar a solicitação, tam-
bém está sendo requerida uma 
reunião com o ministro Francis-
co Falcão, presidente do CJF, para 
cobrar a quitação da dívida aos 
servidores da Justiça Federal de 
todo o país.

Reenquadramento: sindicato cobra quitação da dívida 
Passivo foi reconhecido em 2012, mas os servidores da Justiça Federal e dos TRFs ainda não receberam

Ely Veríssimo
Técnico judiciário do TRE

Meu amigo secreto é assediado todos os 
dias pela PM. Meu amigo secreto teve dois 
irmãos mortos na comunidade onde mora e, 
só nesse ano, teve 525 amigos assassinados e 
nenhuma investigação foi aberta. 

Meu amigo secreto descende de um povo 
forte e orgulhoso, mas que foi subjugado pela 
força bruta do capital branco e cristão. E tem 
que suportar piadas nada engraçadas e elogios 
ofensivos de bom negão e recebe bananas de 
presente e é acusado de roubar vagas nas uni-
versidades. Meu amigo secreto não pode “Ser”.

Meu amigo secreto apanhou na rua augus-
ta porque beijou seu namorado. E depois foi 
humilhado pela policia quando foi dar queixa 
da agressão. E agora tem um milhão de evan-
gélicos tentando salvá-lo de si mesmo e tem 
uma bancada inteira de parlamentares débeis 
mentais produzindo leis contra ele e contra seu 
corpo. Meu amigo secreto não pode amar.

Minha amiga secreta apanhou do pai, do 
marido, foi assediada pelo chefe e por estra-
nhos no metrô, mas teve que se calar porque 
disseram a ela que o mundo é assim mesmo e 

que se é ruim com eles, sem eles é pior. 
Minha amiga secreta é melhor que seu 

colega de trabalho, mas ganha menos por-
que é mulher. Minha amiga secreta tem dois 
filhos e tripla jornada de trabalho e ainda 
tem que manter o jantar quente pro seu ma-
rido não ficar de mau humor. Minha amiga 
secreta não se pertence.

Meu amigo secreto perdeu sua casa numa 
onda de lama e de cinismo, que escapou da 
barreira da mídia e da corrupção, encastelada 
no Estado brasileiro, entranhada em nossa 

passividade covarde. 
Meu amigo secreto carrega no peito uma 

dor secreta e uma revolta prestes a explodir. E 
quando explodir, eu quero estar do lado dele 
para fazermos justiça e devolver, a quem de 
direito, o presente que engolimos todos os dias 
nas favelas, nos quilombos, nas escolas, nos 
guetos, entre quatro paredes, nas filas de em-
prego e em cada metro quadrado desse país.

Meu Amigo Secreto
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Dirigentes da Fenajufe foram a 
campo no início do mês defender 
junto a lideranças parlamentares e 
integrantes do STF a reformulação 
do projeto salarial que tramita na 
Câmara dos Deputados (PL 2648).

As principais mudanças aprova-
das as assembleias estaduais e na 
reunião da coordenação da Fede-
ração com representantes dos sin-
dicatos são: redução do prazo de 
implementação de quatro para dois 
anos, exclusão do artigo que trata da 
absorção do passivo referente aos 
13,23% e a incorporação dos valo-
res previstos para o aumento dos 
cargos de confiança (CJs) à recom-
posição salarial de toda a categoria.

Essas mudanças foram aprova-
das na ampliadinha e na ampla 
maioria das assembleias realiza-
das em todo o país.

A comissão esteve com o sena-

dor Valdir Raupp (PMDB-RO), 
com o vice-presidente do TST, Ives 
Gandra FIlho, e com o diretor-
-geral do STF, Amarildo Vieira. O 
grupo também entrou em contato 
com as assessorias do relator do PL 
2648, Aureo Ribeiro (SD-RJ), e do 
deputado Sibá Machado (PT-AC). 
Participaram das reuniões os servi-
dores Saulo Arcangeli, Eugênia La-
cerda, Cledo Vieira e Luís Claudio.

Negociação paralela?
Raupp se dispôs a ajudar numa 

eventual comissão de negociação 
envolvendo parlamentares e o go-
verno, embora avalie que a instabi-
lidade política dificulta a tramitação 
de qualquer matéria no Congresso. 
Ele defendeu a participação do STF 
e se comprometeu a procurar ou-
tros parlamentares.

Um dos assessores do deputado 

Sibá Machado, líder do PT na Câ-
mara, mostrou-se surpreso com a 
decisão da categoria. Segundo o 
assessor, na semana anterior os co-
ordenadores da federação Iracema 
Pompermayer e Mara Weber e o 
diretor do sindicato do Rio (Sise-
jufe) Valter Nogueira Alves teriam 
estado no gabinete e afirmado que 
os servidores querem o PL aprova-
do sem alterações.

Os dirigentes da federação esclare-
ceram que é a comissão, definida nos 
fóruns da categoria, que está encarre-
gada de levar a posição dos servidores.

Resistência a enfrentar
No Judiciário, o vice-presidente 

do TST disse que recebera do mi-
nistro Ricardo Lewandowski auto-
rização para dialogar com os servi-
dores. Gandra afirmou, porém, que 
segundo o próprio presidente do 

STF no aspecto econômico não há 
margem para negociações.

Sobre o aumento para CJs, Gan-
dra disse que este é o setor “mais 
prejudicado nos últimos anos” e 
que é uma posição do Supremo as-
segurar o reajuste.

O diretor-geral do STF também 
considerou difícil mudar o projeto, 
mas admitiu que o Supremo pode 
participar de negociações caso haja 
sinalização do governo. Amarildo 
reconheceu que a incorporação dos 
13,23% como parte do reajuste não 
assegura esse direito aos servidores.

Para o coordenador da federação 
Saulo Arcangeli, o início do traba-
lho da comissão comprova que ha-
verá resistência e que um processo 
de negociação só pode ser aberto 
por pressão da categoria. Tentativas 
de divisão e de articulação paralela 
devem ser rechaçadas.

Fenajufe defende mudanças no PL 2648
Comissão de negociação levou ao Congresso e ao STF propostas de alteração no projeto salarial

JT: servidores preparam ato para o dia 11
Categoria quer reunião com o Presidente do TST para levar reivindicação de compensação da greve por serviço

Um grupo de servidores do TRE está acompa-
nhando a evolução das negociações com o Tri-
bunal sobre a compensação. O desembargador 
Mário Devienne Ferraz assumiu a presidência do 
TRE no dia 7, em substituição ao desembargador 
Antonio Carlos Mathias Coltro.

A questão da compensação da greve já foi 
discutida em reuniões entre representantes 
dos servidores e a secretária de Gestão de 
Pessoas do TRE, Daniela Puglia Weiss, em se-
tembro e outubro. As horas paradas não estão 
sendo descontadas do ponto, conforme acordo 

que resultou das negociações.
Além disso, o Sintrajud protocolou no Tribu-

nal um pedido de compensação em serviço, 
com base na prática adotada pelos tribunais 
superiores e por outras cortes de justiça nas 
greves de 2006 e 2012, por exemplo. 

 “Os servidores esperam que o TRE se posi-
cione favoravelmente à forma de compensa-
ção proposta pelo Sindicato” disse a servidora 
Raquel Morel Gonzaga, diretora do Sintrajud. 
Há a expectativa de que a nova presidência re-
tome o diálogo com a categoria.

A compensação da greve na Justiça 
Federal será sobre o trabalho repre-
sado, segundo decisão divulgada no 
dia 4 pela administração do TRF-3. “A 
partir da observância dos princípios da 
legalidade, da indisponibilidade e do 
interesse público, permite-se, median-
te fixação de metas e coordenação de 
esforços, a esperada compensação do 
serviço público afetado pela paralisação 
laboral”, diz o comunicado do Tribunal.

“Os servidores exercem um direito 

legítimo por causa da defasagem sala-
rial e é muito mais prudente que pos-
sam compensar por serviço represado”, 
afirmou a servidora da JF e diretora do 
Sintrajud Angélica Olivieri.

“Os servidores do Judiciário Federal 
já acumularam 60% de perdas salariais 
desde 2006 e ainda têm uma campa-
nha em andamento; acertou a admi-
nistração do TRF-3”, acrescentou Cléber 
Aguiar, servidor do TRF-3, coordenador 
da Fenajufe e diretor do Sintrajud.

TRE: servidores acompanham negociações TRF-3: compensação será por serviço

Servidores da Justiça Trabalhista 
de São Paulo preparam manifesta-
ção na sexta-feira, 11, para exigir a 
revogação da Portaria CD 04/2015, 
que estabelece a reposição da gre-
ve por horas. A manifestação será 
às 9h, na inauguração do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) no Fórum 
Ruy Barbosa. O evento terá a pre-
sença do presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), ministro 
Antonio Levenhagen. 

Em assembleia setorial na quinta-
-feira, 3, os servidores discutiram os 
próximos passos da negociação. Na 
semana anterior, o TST e o Conse-
lho Superior de Justiça do Trabalho 
(CSJT) reconheceram o direito à 
compensação por serviço.  

Para a categoria, a decisão re-
força o que vinha sendo defendi-
do nas assembleias setoriais e nas 
reuniões com a presidente do Tri-
bunal, respaldando ainda mais a 
compensação por serviço. Depois 
da publicação da decisão do TST, 
o TRT-SC revogou a reposição dos 
dias parados por horas e autorizou 
a reposição por serviço.

Para o coordenador da Fenajufe 
Adilson Rodrigues, a decisão deve 
ser tratada como um chamado ao 
bom senso da administração do 
TRT-2. “É inaceitável que depois 
de enfrentarmos a mais dura cam-
panha salarial de todos os tempos a 
administração do TRT-2 use a ne-
gociação dos dias parados para ata-
car e punir os servidores”, afirmou.

“Temos que fazer um grande ato 
para pressionar por uma reunião 
com o presidente do TST”, afirmou 
o diretor de base Henrique Sales, re-
ferindo-se à manifestação do dia 11.

A diretora do Sintrajud Inês Leal 
ressalta que durante a negocia-
ção nenhum servidor deve iniciar 
a compensação. “Ninguém deve 
compensar nenhuma hora; temos 
que pressionar mais o Tribunal a 
revogar essa portaria”, declarou. 
“Em várias secretarias o serviço já 
está sendo colocado em dia, mes-
mo sem compensação; vamos levar 
isso para a negociação”.

Uma nova reunião com a presi-
dente do TRT-2, Silvia Devonald, 
está marcada para o dia 16.

Em assembleia, realizada dia 3, servidores rechaçam Portaria de compensação por horas

Reunião no TST
No dia 8, a Fenajufe participou 

de uma reunião com o ministro 
Levenhagen. Ele garantiu que os 
tribunais regionais foram oficia-
dos quanto à determinação da 
compensação por serviço como 
um dos procedimentos na nego-
ciação dos dias parados. 

O servidor da JT e coordena-
dor da Fenajufe Tarcisio Ferreira 
participou da reunião e reiterou 
o pedido, feito pelo Sintrajud, de 
reunião com o presidente do TST. 
Apesar da agenda apertada, o mi-
nistro sinalizou com a possibilida-
de de uma reunião rápida com os 
servidores no dia 11.

J Duran Machfee
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09 de janeiro
Encontro dos diretores Melqui, 

Cleber Aguiar e Maurício Rezzani 
com presidente do TRE

08 de marco
Ato do Sintrajud em comemoração ao 

Dia Internacional da Mulher

25 de marco
Votação do PL 7920 na comissão da 

Câmara dos Deputados

FEV

MAI

25 de fevereiro
Lançamento da campanha salarial, 

em Brasília

20 de maio
Servidores acompanham votação do 

PLC 28/2015

24 de junho
Assembleia geral no Fórum

Cível Pedro Lessa

30 de junho
Servidores acompanham e pressionam votação 

do PLC 28/2015 no Senado - Projeto foi aprovado

10 de junho
Assembleia no Fórum Cível Pedro 

Lessa, quando foi deflagrada a greve 

25 de maio
Servidores na JT pressionam 

Lewandowski para defender PLC 28/2015

29 de maio
Paralisação nacional no TRF-3

Joana Darc

Valcir Araújo

Jesus Carlos

Jesus Carlos

Marcela Mattos

Valcir Araújo

Jesus Carlos

Jesus Carlos

Valcir Araújo

Valcir Araújo

ABR 13 de abril
Diretores Melqui, 
Cleber Aguiar e Maria 
Helena abordam o 
Ministro Lewandowski 
no TRF-3 para tratar da 
recomposição salarial

Jesus Carlos

Jesus Carlos

14 de abril
Assembleia setorial

no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa

15 de abril
Assembleia geral

no Fórum Cível Pedro Lessa

Jesus Carlos

19 de junho
Ato dos servidores na JT de Santos

Marcela Mattos
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JUL

SET

27 de julho
Assembleia extraordinária  Fórum 

Trabalhista Ruy Barbosa - 
vuvuzelas eram as armas dos 

servidores

22 de julho
Ato unificado em Brasília

29 de julho
Ato de Repúdio ao Veto ao

PLC 28/2015 no TRF

10 de setembro
O juiz federal Marcus Orione no ato em defesa 

do direito de greve, no Fórum Cível Pedro Lessa

22 de setembro
Ato nacional pela derrubada 

do veto, em Brasília

OUT

17 de outubro
Em assembleia geral, servidores 

aprovam nível superior para técnicos

Marcela Mattos

NOV

19 de novembro
Sintrajud realiza Dia da Consciência 

Negra com Sindsef e Sinsprev

J Duran Machfee

DEZ

04 de dezembro
Boteco Sintrajud - tradicional 

festa de confraternização dos servidores 

AGO

Jesus Carlos

Jesus Carlos

Índio Reis

Valcir Araújo

Índio Reis

Valcir Araújo

J Duran Machfee

24 de julho
Assembleia setorial no TRE

04 de agosto
Ato em defesa do PLC 28/2015, no JEF

05 de agosto
Assembleia geral no Fórum Trabalhista 

Ruy Barbosa

J Duran Machfee

18 de agosto
Ato nacional pela derrubada do veto 

ao PLC 28/2015, em Brasília

Valcir Araújo

18 de agosto
Servidores do interior fortalecem a greve, 

que foi uma das maiores da categoria

J Duran Machfee

J Duran Machfee

RETRO
SPECTIVA

 2015

7 de julho
Passeata reuniu milhares na paulista 

pelo #SancionaDilma
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As despesas com a greve de 2015, 
uma das maiores já feitas pelos servi-
dores do Judiciário Federal, atingiram 
cerca de R$ 1,27 milhão entre junho e 
outubro, segundo dados apurados pelo 
Departamento Financeiro do Sintrajud. 

Desse total, cerca de R$ 756 mil fo-
ram investidos nas viagens de servi-
dores para Brasília – nove caravanas 
foram realizadas no período e algumas 
delas chegaram a levar 300 servidores 
de SP ao DF.

As despesas com deslocamentos de 
servidores dos tribunais do interior, ci-
dades da Grande São Paulo e da Baixa-
da Santista à capital para as assembleias 
e atos da categoria foram de R$ 146 mil. 

A produção de faixas, cartazes, bole-
tins, adesivos, jornais e outros materiais 
representou despesa de cerca de R$ 108 
mil no período.

Em razão de a reserva do Fundo de 
Greve começar a baixar já no primeiro 

mês da greve e por conta da expectativa 
de uma mobilização longa, o Sintrajud 
iniciou uma campanha para doação ao 
Fundo de Greve já a partir de julho, que 
durou até 16 de novembro. 

O levantamento apontou que essa 
arrecadação atingiu R$ 139 mil, sendo 
que R$ 18 mil foram arrecadados pela 
campanha “Caravana Solidária” – uma 
campanha específica iniciada em 20 de 
outubro para a Caravana realizada em 
novembro, quando o veto foi apreciado.

A servidora da JT e diretora do Sin-
trajud Inês Leal lembra que a greve foi 
oficialmente deflagrada em junho, mas 
a campanha salarial começou antes e 
continua, por isso seguem os gastos 
com mobilizações. “É importante a sin-
dicalização dos servidor. Certamente 
teremos que continuar lutando no ano 
que vem e é com a contribuição dos 
sincidalizados que formamos o Fundo 
de Greve”, diz a diretora.

Sintrajud presta contas do último 
período de greve

Investimento do sindicato na mobilização alcançou R$ 1,27 milhão em caravanas a Brasília, organização e deslocamento de 
servidores para atos e assembleias, entre outras atividades

DESPESAS COM A GREVE, CARAVANAS E VIAGENS por rubrica
período apurado junho a outubro/2015

Total despesas com a greve (Rubrica 1.6)
Total despesas com prestadores serviços apoio ao Operacional - 
estrutura da Greve no Tribunais (Rubrica 1.0)
Total despesas com Caravanas a Brasília e Viagens (Rubrica 1.5)

420.427,20
93.785,60

755.923,06

Total 1.270.135,86

Detalhamento de alguns tipos de despesas de Greve (dentro da rubrica 1.6)
Vans e ônibus - deslocamentos servidores entre Tribunais da Capital e 
do Interior para Assembleias
Carros de Som
Coletes
Faixas (capital, interior e Baixada Santista)
Água Assembleias e atividades Greve
Gráfica (materiais, cartazes, boletins, jornais, adesivos)
Locação veículos (alguns deslocamentos servidores e estrutura greve)

146.400,00

16.400,00
13.200,00
10.100,00
15.800,00
97.800,00
18.900,00

Doação ao Fundo de Greve a partir de julho/2015 a 16/11/15 139.427,33

Obs. Sendo que R$ 18.266,53 a partir de 20/10/15 Caravana Solidária
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Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no Estado de São Paulo

Jornal do Judiciário

Numa reunião que durou cerca 
de duas horas, no dia 25 de no-
vembro, para tratar de assuntos 
diversos de interesse dos servido-
res, incluindo os efeitos da porta-
ria 565/2015 do Conselho da Ad-
ministração da Justiça Federal, os 
diretores do Sintrajud e servidores 
da JF Lucas Dantas, Cleber Aguiar 
e Erlon Sampaio, obtiveram de 

Rodrigo Corral Cabarcos, diretor 
da Secretaria Administrativa do 
Foro da Justiça Federal da Sub-
seção Judiciária de SP, a garantia 
de que a juíza federal diretora do 
Foro, Giselle de Amaro e França, 
não fará nenhuma remoção de 
ofício nas seções.

A portaria em questão, que au-
menta o quadro de servidores nal-

gumas sessões e reduz noutras, tem 
sido motivo de insegurança e per-
turbação em vários locais de traba-
lho da Justiça Federal de SP, onde, 
segundo informações obtidas pelo 
sindicato, a chefia direta a está 
usando para pressionar trabalha-
dores. “O diretor (administrativo) 
do Foro nos garantiu que a juíza 
Gisele não fará remoções, motiva-

da pela portaria 565. Nas seções, as 
reduções ocorrerão apenas por va-
cância natural, ou seja, por morte, 
aposentadoria ou remoção a pedi-
do”, afirma Lucas Dantas.

Dantas ressalta ainda que os ser-
vidores de todas as seções devem 
permanecer tranqüilos e avisar o 
Sintrajud, caso haja efetiva remo-
ção compulsória.

Administração da JF-SP garante ao Sintrajud que não 
haverá remoções de oficio nas seções

Diretor da Secretaria Administrativa do Foro, garantiu aos diretores do Sintrajud que os quadros serão reduzidos
apenas em caso de vacância natural

Sintrajud Santos
Sexta-feira, 11/12

A partir das 20h
Recanto Allegro

Rua Dr. Carlos Alberto Curado, 18 
Morro da Asa Delta - José Menino

Estréia dia 1120hLocal: auditório Sinsprev
Rua Antonio de Godoy, 88 - 5º andar



Depois de um ano de muita luta, 
o Sindicato encerrou 2015 com a 
já tradicional festa de final de ano. 
Com o tema “Boteco do Sintra-
jud”, o evento lotou salão de festas 
do Tênis Clube Paulista, no Paraí-
so, na última sexta-feira, 4.

A animação ficou por conta do 
DJ Ricardo, que tocou clássicos do 
rock e da música pop dos anos 70, 
80 e 90. O Sindicato sorteou diver-
sos brindes entre os convidados, 
como passagens para Salvador, fim 
de semana em Parati, panela elétri-
ca, batedeira, processador, etc.

A abertura do evento ficou por 
conta da banda “Pão com Morta-
dela”, grupo de servidores que ficou 
conhecido por dar ritmo às ativi-
dades de mobilizações este ano. O 
grupo se apresentou com os coletes 
da greve e tocou músicas que fez 
toda a festa dançar e relembrar a 
greve histórica deste ano.

“Nós, servidores, estamos de pa-
rabéns, este foi um ano de grandes 
lutas, ano que fizemos uma greve 
histórica”, afirmou o diretor do 
Sintrajud Ely Veríssimo, servidor 
do TRE, na abertura da festa e ao 
fazer um balanço do que 2015 re-
presentou para a categoria. “A luta 
ainda não acabou, vamos conti-
nuar mobilizados para conquistar 
nossa reposição salarial”.

Ainda na abertura da festa, a 
diretora do sindicato e servidora 
da JF, Angélica Olivieri, fez uma 

Servidores encerram o ano com muita 
alegria no “Boteco do Sintrajud”

Em clima de confraternização, a tradicional festa de fim de ano do Sindicato reuniu centenas de pessoas

Ricardo Cardoso; Rodrigo Tietsmann; Paulo Koiti Sayama; Dina 
Mara Leme Cortese; Thiago Duarte Gonçalves; Vera Lúcia Bento; 

Valter Clemente da Rocha; Maria da Penha de Freitas;
Hélio Martins de Aguiar

Confira os ganhadores:

Na batalha campal entre os estu-
dantes secundaristas da rede estadu-
al e o governador Geraldo Alckmin 
(PSDB), o governo saiu perdendo. 
Alckmin teve que recuar e anunciou 
a suspensão de seu projeto de reor-
ganização que previa o fechamento 
imediato de 93 escolas e o remaneja-

mento de milhares de alunos, depois 
que os estudantes ocuparam mais de 
200 escolas e realizaram intensas ma-
nifestações, duramente reprimidas 
pela Polícia Militar. O único decreto 
que tratava do assunto foi revogado 
neste sábado, 05. 

Depois do anúncio do governador, 
Herman Voorwald, secretário de 
Educação de SP, deixou o cargo.

“Alckmin que começou o ano ba-
tendo em professor e queria termi-
nar o ano batendo em estudantes, 
mas foi obrigado a recuar e suspen-
der a reorganização escolar, os se-
cundaristas deram uma lição de gar-
ra e resistência”, afirmou a diretora 
do Sintrajud, Angélica Olivieri.

Escolas de luta
A estudante Marina Cintra (20), 

que está acampada na sua antiga es-
cola, a Escola Estadual Martin Egí-
dio Damy, localizada na Brasilândia, 
zona norte da capital, comemorou a 
vitória, ainda que parcial, mas reafir-
mou que os estudantes continuarão 
na luta até o cancelamento do proje-
to. “Acho que foi uma grande vitória 
o Alckmin ter suspendido a reorga-
nização, ele se dobrou, mas temos 
que ver o que vai acontecer, porque 
não dá para confiar no Alckmin”, 
disse à reportagem.

Neste domingo, 6, os estudantes 
realizaram o Encontro Estadual das 
Escolas Ocupadas para discutir os 
próximos passos do movimento. Em 
nota, os secundaristas reafirmaram 
que continuarão mobilizados até que 
o projeto de “reorganização” escolar 
seja cancelado permanentemente.  

 “Continuaremos na luta, seja 
ocupando as escolas ou as ruas. A 
força dos estudantes já foi provada 
uma vez que o governador teve que 
recuar com o projeto e o secretário 
teve que deixar o cargo. Uma gran-
de derrota imposta pelos estudan-
tes”, afirma a nota.

Ainda em nota, os estudantes exi-
giram a punição dos policiais que 
reprimiram e ameaçaram manifes-
tantes e que alunos, pais, professores 
e demais profissionais do setor, além 
de apoiadores, não sejam retaliados 
ou criminalizados. 

Ato de solidariedade
Um ato de solidariedade ao movi-

mento acontecerá nesta quarta-feira, 9, 
às 17 horas, na Avenida Paulista, com 
concentração no vão livre do Masp. 

Estudantes fazem Alckmin suspender a 
“reorganização” das escolas

Secundaristas mantém a mobilização até que projeto seja cancelado permanentemente

saudação especial aos estudantes 
secundaristas que com muita luta 
conquistaram a suspensão do pro-
jeto de Reorganização Escolar do 
governo Alckmin. “Os estudantes 
de São Paulo deram uma lição 
para todos nós de como se luta e 
se conquista, conseguiram derro-
tar o Alckmin”, disse. “Que sirva 
de inspiração para a gente de que 
com determinação é possível al-
cançar a vitória”.

O clima de festa e descontração 
tomou conta dos servidores que 
estiveram juntos durante todo o 
ano na luta pela recomposição sa-
larial e se reencontraram na festa. 
“Aqui na festa são todos conheci-
dos, passamos o ano inteiro juntos 
na luta e este é um momento de 
reencontro e integração impor-
tante”, disse Gilberto Terra, diretor 
de base e servidor da JF.

Festa da Subsede de Santos
Os servidores da Baixada San-

tista também têm um encontro 
marcado. Nesta sexta-feira, 11, 
acontece a Festa de Final de Ano 
da Subsede de Santos, às 20h, no 
Recanto Allegro (Rua Dr. Car-
los Alberto Curado, 18 – Morro 
da Asa Delta). O ingresso para o 
sócio custa apenas R$ 20,00, para 
o primeiro acompanhante, R$ 
30,00, já para os não sócios e de-
mais acompanhantes, o ingresso 
fica R$ 70,00. Não perca! 

J Duran Machfee

Boteco Sintrajud - tradicional  festa de confraternização dos servidores



8 - Jornal do Judiciário Quarta-feira, 9 de dezembro de 2015

A Justiça Federal liberou o pa-
gamento dos precatórios dos 
Quintos – passivo trabalhista que 
durante mais de uma década mo-
bilizou o Sintrajud, outros sindi-
catos e a Fenajufe numa guerra ju-
dicial contra a União (ver abaixo).

Trata-se da incorporação dos 
quintos das funções comissiona-
das para quem exerceu função de 
confiança entre abril de 1998 e se-
tembro de 2001.

Vencer essa guerra não foi fácil, 
pois até o último momento o gover-
no usou artifícios jurídicos para ten-

tar bloquear ou atrasar o pagamento.
O momento é de comemorar, mas 

também de contribuir com a enti-
dade que lutou para que os servi-
dores obtivessem o reconhecimento 
desse direito. Para isso, o Sintrajud 
pede aos que estão recebendo os 
precatórios que doem pelo menos 
1% do valor para o Sindicato.

Muitos servidores já recberam e 
até o fechamento desta edição o Sin-
dicato havia arrecadado R$ 33 mil.

As doações vão reforçar as fi-
nanças da entidade.  A mobiliza-
ção da categoria ao longo do ano 

exigiu do Sintrajud gastos eleva-
dos. Basta lembrar as caravanas 
organizadas pelo Sindicato, che-
gando a levar mais de 300 servi-
dores a Brasília de uma só vez, a 
fim de pressionar os parlamenta-
res pela aprovação do projeto de 
reposição salarial. 

Muitas outras atividades foram 
realizadas em São Paulo, com cara-
vaneiros da Região Metropolitana, 
da Baixada Santista e do interior.

Hora de receber, comemorar e contribuir
Saíram os Quintos!

Mais uma VITÓRIA do Sintrajud

Com Sindicato forte,
mais conquistas virão.

Banco do Brasil 
Bco 001 - Ag. 0018-3

 C/C 535.500-1
Ou

Caixa Econômica Federal 
Ag. 1004

Conta 003.00001019-6

Doe para o sindicato

A história dos Quintos
1997 – FHC extingue quintosFernando Henrique Cardoso editou a MP 1595-14, convertida na Lei nº 9527/97, que extinguia a incorporação dos Quintos das funções comissionadas e denominava a incorporação feita até aquele momento como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 

1998 – Lei resgata a incorporação

Em abril, a edição da Lei nº 9624 resgatou a 

incorporação ou a atualização dos valores devidos. 

2001 – Volta a VPNIEm setembro, a Medida Provisória 2.225 restabeleceu a VPNI, mas os ervidores que exerceram função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 passaram a ter direito ao pagamento dos Quintos. 

2002 – Sintrajud exige pagamento
O Sintrajud entrou com requerimento administrativo exigindo o 

pagamento dos Quintos para a categoria

2004 – Tribunais reconhecem quintos

O Sindicato entrou com ação judicial. O Tribunal de Contas da União 

(TCU) era inicialmente contra o pagamento, mas os tribunais superiores 

reconheceram administrativamente o direito à incorporação. 

 2005 – Começa o pagamento
Os valores foram incorporados aos contracheques a partir de 

janeiro, mas ainda restava o pagamento de retroativos. Depois 
de um julgamento desfavorável aos servidores, o TCU mudou sua 

posição no segundo julgamento, em dezembro, devido a uma 
forte ação política. O pagamento começou no final do ano. 

2014 – Primeiros precatórios

Em junho, são emitidos os primeiros precatórios, para inclusão no orçamento do ano seguinte. 
2015 – União paga precatóriosEm novembro, após 11 anos de batalha judicial, os sócios do Sintrajud que têm direito ao recebimento do passivo 

podem comemorar essa grande vitória!

Como faço para receber?
Agora que o repasse já foi feito, os 

tribunais estão abrindo uma conta 
na Caixa Econômica Federal (CEF) 
ou no Banco do Brasil em nome 
de cada servidor que faz parte da 
ação. Para conferir para qual des-
ses bancos o precatório foi enviado, 
os servidores devem entrar no site 
do tribunal, na aba de consulta aos 
precatórios, com o número do CPF.

A partir disso, o servidor po-
derá ir ao banco e transferir o di-
nheiro para a sua conta pessoal.

O que são os quintos?
São uma remuneração adicio-

nal equivalente a um quinto das 
funções comissionadas que era 
paga a servidores que exerciam 
funções de confiança.  O valor 
deixou de ser incorporado aos 
salários entre abril de 1998 e se-
tembro de 2001, o que gerou um 
passivo trabalhista.

Quem tem direito a receber?
Todos os servidores que exer-

ceram função comissionada na-
quele período.

Os cálculos são individualizados?
Sim, em 2013 a União exigiu a 

elaboração de precatórios indi-
viduais pelos tribunais. A JF e o 
TRF-3 negaram-se a apresentar 
os cálculos; o Sindicato precisou 
contratar uma empresa especiali-
zada em cálculos complexos para 
a elaboração dos precatórios dos 
servidores desses tribunais.

O processo dos quintos foi 
encerrado?

Não. A União não concordou 
com os valores apresentados pelo 
Sintrajud para uma parte dos pre-
catórios dos servidores do TRF-3 
e da JF. Esses são chamados de va-
lores “controversos”, para os quais 
a ação continua tramitando, com 
o acompanhamento do departa-
mento jurídico do Sintrajud. No-
vos cálculos serão feitos pela con-
tadoria federal, analisados pelo 
Juiz e atualizados posteriormente.

Quais precatórios estão 
sendo pagos?

Os valores “incontroversos”, ou 
seja, os que não foram contestados 
pela União, são os que estão sen-
do pagos neste final de 2015. Em 
abril, após reunião com a Secreta-
ria do Tesouro Nacional, o Con-
selho da Justiça Federal divulgou 
que os tribunais regionais federais 
pagarão cerca de R$ 14 bilhões em 
precatórios neste ano, com libera-
ção financeira a partir de outubro 
e pagamento em novembro.

Por que o pagamento só 
começou agora?

Houve uma mudança no índice 
de atualização da verba, que dei-
xou de ser a Taxa Referencial (TR) 
e passou a ser o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo-Especial 
(IPCA-E). Devido a essa alteração, 
o MPOG teve de complementar os 
valores, num total de R$ 1,6 bilhão. 

Há precatórios a serem pagos 
em 2016?

Sim. Alguns servidores estão 
inscritos para receber o paga-
mento em 2016, porque a Ad-
vocacia-Geral da União (AGU) 
ainda não apresentou os cálculos 
de todos os precatórios.

Caso queira se identificar, envie uma cópia do 
comprovante de doação para o email financeiro@
sintrajud.org.br ou whatsapp (11) 97622-6931


