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Boletim do Judiciário
Hoje é dia nacional de luta pelo PCS
e contra o congelamento de salário

Depois de assembleias em diversos pré-
dios da capital e do interior, assembleia e 
reuniões nos locais de trabalho e reuniões 
em Brasília, os servidores do Judiciário 
realizam hoje o Dia Nacional de Mobili-
zação pelo PCS e contra o congelamento 
salarial.

A maior concentração deve ocorrer na 
Av. Paulista, onde os servidores da Jus-
tiça Federal e do TRF-3 aprovaram pa-
ralisação de 24 horas. No fórum traba-
lhista Ruy Barbosa, na Barra Funda, os 
servidores decidiram realizar uma mani-
festação entre 13h e 15h e no eleitoral a 
categoria fará uma assembleia, às 13h, no 
prédio da Francisca Miquelina.

“É importante retomar as atividades que 
foram suspensas no final do ano passa-
do, pois nosso PCS não está garantido, 
os cortes orçamentários continuam e há o 
risco de aprovação do PLP 549/09, o que 
congelará nossos salários por 10 anos”, 
disse a diretora do Sintrajud e servidora 
da JT Leica Silva.

Em São Paulo será a primeira mani-
festação do ano

O dia 23 de março poderá ser lembrado 
como a data em que os servidores do Ju-
diciário começaram a sua reação contra 
o congelamento salarial e em defesa do 
PCS.

A história da categoria mostra que to-
dos os PCSs não foram presentes dos 
governos. Na realidade, desde Fernando 
Collor, passando por Itamar, FHC e Lula, 
os servidores públicos enfrentaram go-
vernos nada simpáticos. Se não fosse a 
mobilização e a disposição de luta, a ca-
tegoria teria menos direitos e uma remu-
neração bastante inferior.

Inflação, crise econômica e congela-
mento

No último Conselho de Base, em 26/02, 
a servidora da JF em Taubaté, Fausta 
Fernandes, lembrou que somente o au-
mento salarial dado pelos parlamentares 
a si próprios, aos ministros e ao cargo de 

presidente da República seria o suficiente 
para que o povo saísse às ruas, protes-
tando. Em menos de três meses, Dilma 
demonstrou como pretende tratar os tra-
balhadores em seu mandato: reajuste de 
R$ 35 para o salário mínimo e o anúncio 
de corte de 50 bilhões no Orçamento.

Enquanto isso, o preço dos alimentos 
disparou. Cada servidor sente no bolso 
que seu poder de compra está sendo cor-
roído pela inflação. A receita do governo 
é aumentar os juros e cortar gastos. Em 
entrevista ao Valor Econômico, Dilma 
reafirmou que outros cortes virão. Na 
prática, ao manter congelados os salários 
da categoria, o governo Dilma já está 
aplicando o PLP 549/09.

Construir uma greve do Judiciário 
para o mês de Maio

Em todo o país a categoria tem um 
desafio: construir a greve por tempo in-
determinado a partir de 3 de maio. Este 
indicativo foi um dos principais pontos 
aprovados na primeira reunião ampliada 
da Fenajufe em 2011, realizada no sába-
do (19), em Brasília, com a participação 
de 110 delegados e 30 observadores.

Kit Gaion

Em frente ao TRE, na greve de 69 dias, servidores enfrentam repressão na luta pelo PCS e contra o 
congelamento

Veja onde serão 
as atividades no 
Dia Nacional de 
Luta na capital

TRF/JF
Paralisação de 24 horas, 

concentração no TRF, com 
assembleia às 15h

JT/Barra Funda
Ato das 13h às 15h, em 

frente ao prédio da JT/Barra 
Funda

TRE Miquelina e Dr. 
Falcão

Assembleia às 13h, no 
prédio da Miquelina
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Sintrajud é contra a cobrança do Imposto 
Sindical e prepara devolução de sua parte

Imposto Sindical 2011

Os servidores da Justiça Federal e do 
TRF-3 estão verificando em seus respec-
tivos contracheques o desconto de um 
dia de trabalho a título de Imposto Sin-
dical (IS).

O Sintrajud é contra essa cobrança e irá 
devolver a parte que lhe caberia deste fa-
migerado imposto: 60%.

Para isso acontecer, entretanto, a admi-
nistração do TRF-3 precisa informar os 
nomes dos servidores, os valores descon-
tados e repassar o dinheiro correspon-
dente ao sindicato. Pela legislação, o tri-
bunal tem até o dia 30 de abril para isso, 
e somente após esse trâmite será iniciada 
a devolução.

O governo Lula e o Imposto Sindical
Em março de 2008, o então presidente 

Lula sancionou a lei 11.648 legalizando 
as centrais sindicais, o que é interessante, 
pois, os trabalhadores têm o direito de te-
rem suas entidades devidademente legali-
zadas. Na mesma lei, por outro lado, Lula 
manteve a cobrança do IS, que distribuiu 

os seus recursos da seguinte forma:

5% para a confederação correspondente
10% para a central sindical
15% para a federação
60% para o sindicato
10% para a Conta Especial Emprego e 

Salário, do Ministério do Trabalho e Em-
prego

Por receberem o dinheiro do Imposto 
Sindical (entre outros ‘benefícios’), as 
maiores centrais sindicais do país atu-
am como correias de transmissão da 
política do governo federal junto aos 
trabalhadores. 

Para se ter uma ideia, somente em 
2009, a Central Única dos Trabalhado-
res (CUT), braço sindical do PT, rece-
beu de IS R$ 26,7 milhões, enquanto a 
Força Sindical, ligada ao PDT, recebeu 
22,6 milhões.

Uma entidade que ganha por ano mais 
de R$ 25 milhões não pode se manter 
independente frente ao mesmo. 

Hoje, no Dia Nacional de Mobili-
zação contra o congelamento salarial 
e pelo PCS, acontecerá o sorteio dos 
prêmios aos servidores que realizaram 
seu recadastramento junto ao Sintra-
jud. O sorteio será às 15h, em frente 
ao TRF-3, na Av. Paulista.

Os prêmios serão uma viagem para 
Punta Cana, no Caribe, e um IPAD de 
32 Gb. Participam do sorteio os servi-
dores que realizaram seus respectivos 
recadastramentos do dia 02/02/2011 
até as 18h do dia 14/03/2011, exclusi-
vamente pelo site do Sintrajud.

A premiação serviu apenas como in-
centivo para que os servidores mante-
nham seus dados funcionais e pessoais 
atualizados junto ao sindicato. A in-

tenção da entidade é melhorar a co-
municação com os sócios, e para isso 
é importante a atualização dos dados 
cadastrais.

Com o cadastro atualizado, o sócio 
terá acesso à área restrita do site do 
Sintrajud (que está sendo reformula-
do). Isso permitirá acesso, por exem-
plo, às contas de telefonia celular 
daqueles servidores que estão no con-
vênio com a Claro. Permitirá também 
acesso aos estudos produzidos pelo 
Departamento Econômico e, no futu-
ro, terá acesso também ao andamento 
das ações (individual e coletiva) que 
mantém junto ao Departamento Jurí-
dico do Sintrajud.

“O sindicato mais próximo do servi-

dor significa um sindicato mais for-
te”, disse Cléber Borges Aguiar, dire-
tor da entidade. “Estamos vivendo um 
momento bastante crítico. Risco de 
congelamento salarial, uma campa-
nha de PCS pela frente. Quanto mais 
fortalecidos nós estivermos, teremos 
mais chances de vencer esses desa-
fios”, argumentou.

Segue recadastramento
Embora o prazo para concorrer ao 

sorteio tenha acabado, o servidor que 
ainda não fez seu recadastramento deve 
fazê-lo. A diretoria do Sintrajud lembra 
que a atualização do cadastro é muito 
importante para uma melhor comuni-
cação entre a entidade e os servidores.

Sorteio de prêmios do recadastramento será em 
frente ao TRF-3, nesta quarta, Dia Nacional de Luta

Você já ouviu falar da Confedera-
ção dos Servidores Públicos do Bra-
sil (CSPB)? Pois saiba que quase 
nenhum servidor do Judiciário sabe 
da existência dessa entidade. Entre-
tanto, mesmo sem ter qualquer re-
presentatividade junto aos servidores 
do Judiciário, em 2009, a CSPB re-
quereu junto ao Conselho de Justiça 
Federal (CJF) a sua parte no Imposto 
Sindical, 5%.

O CJF cedeu ao pedido e instituiu 
a cobrança. Os demais tribunais não 
aceitaram o pedido e, por isso, servi-
dores da Justiça Eleitoral e da Traba-
lhista não sofrem o desconto.

O pedido da CSPB só foi possível 
porque em 2008 o Minsitro do Tra-
balho, Carlos Lupi (PDT), baixou a 
portaria 01/2008 autorizando a co-
brança do IS sobre os servidores pú-
blicos.

De onde veio essa
cobrança? 
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