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Luta por reposição completa
10 ANOS com vitória
no Senado

PL 7920/2014

PL 6613/2009

Agora, é exigir sanção do PLC 29, 
respeito à data-base e lutar contra os 

ataques do Governo Temer!

CONTRA O VETO AO PLC 28/2015

PLC 29 /2016

PLC 28/2015
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Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião. ideias@sintrajud.org.br

Rodrigo Carneiro O. Tielzmann
Técnico Judiciário da JT Barra Funda

Os textos desta seção não refletem necessariamente a opinião do Jornal do Judiciário ou do Sintrajud. Envie para 
ideias@sintrajud.org.br 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!

Um dos fundadores e ex-diretores 
do Sintrajud, o oficial de justiça da 
JT Ribeirão Pires Ivo Oliveira Fa-
rias, está se aposentando. Além do 
Sindicato e do Núcleo de Oficiais, 
Ivo idealizou e fundou a subsede da 
Baixada Santista. Em nível nacional, 
participou da criação da Fenajufe e 
do seu Coletivo de Oficiais (Cojaf) 
– o primeiro coletivo organizado no 
âmbito da Federação. 

O oficial também participou ati-
vamente de todas as lutas que leva-
ram os servidores do Judiciário Fe-
deral a conquistar seus três Planos 
de Cargos e Salários. “Tem sido um 
companheiro valoroso em todas as 
trincheiras, em todas as campanhas, 
mesmo nos momentos mais difíceis 
em sua vida pessoal”, afirmou Adil-
son Rodrigues, coordenador da Fe-
najufe e servidor da JF Santos.

“Companheiro valoroso”
“È impossível pensar em lutas, 

mobilização, greves e no Sintrajud 
sem mencionar o nome de Ivo Fa-
rias”, declarou Erlon Sampaio, co-
ordenador da Fenajufe, diretor do 
Sintrajud e coordenador do Núcleo 
de Oficiais, que homenageou Ivo na 
reunião de 9 de junho.

A servidora aposentada do TRF3 
Maria Helena Leal, diretora do Sin-
trajud,  participou da homenagem 
representando o Núcleo de Apo-
sentados do Sindicato. “Eu queria 
pedir sua colaboração, como apo-
sentado e como militante, nas lutas 
próprias dos aposentados”, disse 
Maria Helena.

Ivo entregou ao Núcleo de Ofi-
ciais um conjunto de documentos, 
boletins e publicações sindicais 
que estavam em seu arquivo pes-
soal e que contam grande parte da 
história de lutas da categoria e dos 
oficiais de justiça. Os papéis vão 
compor um projeto de documen-
tação da memória do Sintrajud.

Servidores versus usurpadores
Notável o número de manchetes que a im-

prensa marrom destaca ao longo da década 
quando se fala da grande ameaça que é o “au-
mento” do salário dos servidores do Judiciário, 
como se isso fosse em outros tempos, de guer-
ra fria e ameaça nuclear. Os chapas-brancas 
– especialmente do jornal Correio Braziliense 
– contrariando seu público-alvo, na terra dos 
servidores públicos, ao criticá-los, criticam os 
que servem ao público e ganham para isso e 
não os que são usurpadores públicos.

Repetidas manchetes sensacionalistas 

de suas capas reiteram a enorme ameaça, a 
“grande hecatombe” que é o reajuste dos ser-
vidores, concatenadas com a subjetividade dos 
partidários do projeto de poder de si para si: PT, 
CUT e mortadelenses. Entretanto, nenhuma 
manchete destaca a injustiça e a perversidade 
que se faz contra os servidores, com perdas 
salariais ao longo dos anos, enquanto os im-
postos aumentam, gerando uma espécie de 
desigualdade justificada, visto que a reposição 
não só ameaça ser na melhor das hipóteses 
menor do que a do resto do Judiciário, atrelado 

ao efeito cascata, interesseiro para os políticos, 
excluindo os servidores, como pode ser nova-
mente adiada, por caprichos sem fim e com o 
esperado alerta do Correio, visando coisificar os 
servidores para excluí-los, evitando o caso de 
iminente reajuste.

O Correio age pró governos mal intenciona-
dos, praticantes de injustiças, “urubuindo” os 
servidores para que estes em algum momen-
to se melindrem e se enfraqueçam na luta. 
Não se pauta por valores universais de justiça, 
igualdade e fraternidade e sim por argumen-

tos ideológicos pejorativos advindos de valores 
demagógicos, bizarros, injustos e perversos 
de uma mesma classe usurpadora de poder e 
justificadora disso, indo além, para sua publi-
cidade de jornal. Brasília para eles não é mais 
a terra dos servidores públicos e sim a dos 
usurpadores públicos, ao menos na questão de 
dominação de classe, quando se tem usurpa-
dores sobre os servidores.

Fundador do Sintrajud chega à aposentadoria
Colegas lembram militância de Ivo Farias, que também fundou Núcleo de Oficiais, subsede e outras entidades

Ivo Oliveira Farias (destaque) na fundação da Subsede da Baixada Santista, 
em 1996: histórico de lutas

Há uma combinação de projetos 
tramitando no Congresso sobre os 
quais o governo interino de Mi-
chel Temer está jogando peso que, 
se aprovados, podem constituir no 
mais grave ataque aos servidores, 
aos serviços públicos e às políticas 
sociais da história do país.

O governo voltou à carga pelo 
PLP 257/2016, que trata das dívidas 
nos estados, mas traz ainda imensos 
ataques contra os servidores.

O projeto enviado ainda pela 
presidente afastada Dilma Rous-
seff (PT), em março deste ano, e 
encampado pelo interino Michel 
Temer (PMDB), voltou à pauta da 

Câmara. A intenção do governo fe-
deral é aprová-lo antes do recesso. 
Temer havia retirado a urgência 
constitucional provisoriamente. 

O projeto é de aprovação mais 
fácil no legislativo do que a PEC 
241, que segue em pauta, por exi-
gir maioria de votos e não dois 
terços do Congresso.   

O relator do PLP 257, deputado 
Esperidião Amim, apresentou um 
substitutivo que pouca coisa dife-

re em relação aos servidores e aos 
serviços públicos se comparado ao 
texto original de Dilma Rousseff.

A proposta segue sendo uma 
bomba para o funcionalismo nas 
três esferas. Na terça (6), o go-
verno não conseguiu aprovar a 
urgência para o projeto. Foi uma 
vitória parcial dos servidores. 

Mas o governo não desistirá. 
Tenta-se emplacar um pacote 
completo antisserviço público, 
que inclui congelamento salarial, 
demissões, restrição ao direito de 
greve, aumento da alíquota previ-
denciária e privatizações. A nossa 
reação precisa ser urgente.

Uma bomba contra os
serviços públicos

Governo tenta aprovar o 
PLP 257 e pacote contra 

todos servidores

Os projetos salariais dos servi-
dores do Judiciário Federal e do 
MPU estão na mesa do presidente 
interino Michel Temer (PMDB). 
Dirigentes da federação nacional 
(Fenajufe) e dos sindicatos atuam 
em Brasília para que ele assina já 
e sem vetos e seja assegurada a in-
clusão na folha de julho. 

Não foi possível, porém, garan-
tir que o reajuste incidisse sobre o 
pagamento de junho. A luta, agora, 
é para que os recursos que não fo-
ram usados sejam destinados a pa-
gar passivos dos servidores e não 
desviados para outros objetivos.

PLC 29
Pressão para 
sancionar já
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Reunido no sábado, 2, o Conse-
lho de Base do Sintrajud aprovou 
um posicionamento político em 
relação ao governo interino de 
Michel Temer (PMDB) e a mobi-
lização da categoria pela sanção 
do projeto de reposição salarial 
(PLC 29), bem como para barrar 
os ataques aos direitos dos servi-
dores públicos.

Os servidores também decidi-
ram pressionar o Judiciário para 
que a verba da parcela de junho do 
PLC 29 que não foi utilizada seja 
usada em benefício da categoria.

A posição aprovada em relação 
ao governo Temer segue o po-
sicionamento da CSP-Conlutas, 
central a que o Sindicato é filiado, 
e tem como slogan: “Fora Temer! 

Fora todos os corruptos! Por no-
vas eleições com novas regras”.

Os servidores denunciaram os 
projetos que prejudicam o funcio-
nalismo e atacam direitos básicos 
da população, como a reforma da 
Previdência e o PLP 257. Eles res-
saltaram que esses projetos tive-
ram início no governo Dilma (PT) 
e que, por isso, o “Volta, Dilma!” 
não é solução.

A categoria também pretende 
intensificar a luta pelo respeito 
à data-base, com índice anual de 
reajuste salarial, negociação cole-
tiva, direito de greve dos servido-
res públicos.

O diretor Flávio Conrado, servi-
dor aposentado da Justiça Militar, 
acrescentou a essa lista as histó-
ricas demandas dos aposentados, 
como a aposentadoria integral a 
quem se aposenta por invalidez e 
o fim da contribuição compulsó-
ria à Previdência (PEC 555). 

Conselho de Base aprova “Fora 
Temer! Fora todos os corruptos!”

Reunião indica pressão pela sanção do PLC 29 e pela utilização da verba não usada na parcela de 
junho em benefício da categoria

07/07 a 25/07 – Envio de propostas
26/07 a 10/08 – Sistematização 
27/08 – Reunião do Conselho de Base
03/09- Assembleia Estatutária

O Grupo de Trabalho (GT) cria-
do para viabilizar as mudanças no 
estatuto do Sindicato definiu com 
o Conselho de Base o calendário 
de preparação e funcionamento da 
assembleia de alteração estatutária. 

Todo servidor sindicalizado 
pode enviar propostas de alteração 
no estatuto, que  serão sistematiza-
das pelo GT. O Conselho de Base 
vai debater as sugestões em reu-
nião marcada para 27 de agosto, e 
depois elas serão apreciadas e vota-
das na Assembleia Geral de Altera-
ção Estatutária, em 3 de setembro.

As propostas podem ser envia-
das pelo site do Sintrajud até 25 
de julho.

Sintrajud terá 
mudança no 

estatuto
Propostas devem ser 
enviadas até o dia 25

Pouco após a aprovação do PLC 
29 no plenário do Senado Federal, 
um assunto correlato foi ganhan-
do corpo e peso nas conversas da 
categoria – seja nas redes sociais, 
nos sindicatos ou nos locais de 
trabalho: a luta pela data-base.

Não surpreende. Afinal, é algo 
que os dirigentes sindicais vêm 
alertando há um bom tempo: a 
necessidade de, assim que se asse-
gure a aprovação do projeto de re-
posição parcial das perdas salariais 
acumuladas ao longo de dez anos, 
nos governos Lula e Dilma, ambos 
tendo o PMDB do presidente inte-
rino Michel Temer como aliado.

É conhecida a saga percorrida 
para que se chegasse à votação do 
PLC 29/2016, dos servidores do 
Judiciário Federal. As grandes ma-
nifestações no segundo semestre 
de 2015, as maiores até aqui da his-
tória da categoria, vão ficar imor-
talizadas na memória coletiva dos 
servidores do Judiciário Federal.

O que talvez não tenha ficado tão 
evidente, apesar dos alertas tam-

bém acionados, é que a aprovação 
dos projetos corria riscos e remava 
contra a maré diante da ofensiva do 
governo – primeiro de Dilma, de-
pois de Temer –, de articular medi-
das que congelem indefinidamente 
os salários dos servidores públi-
cos. O alvo de projetos como PLP 
257/2016 e a PEC 241 não são so-
mente os servidores federais, como 
também os estaduais e municipais. 

As políticas adotadas por Hen-
rique Meirelles, ministro da Fa-
zenda e banqueiro, se opõem a 
quaisquer projetos que reajustem 
salários. Neste aspecto, a mobi-
lização emergencial das últimas 
semanas, somada ao legado polí-
tico da greve e dos grandes protes-
tos que por apenas seis votos não 
derrubaram o veto da presidente 
Dilma ao projeto ideal (PLC 28), 
foram fatores decisivos para o des-
fecho vitorioso dessa peleja.

É uma vitória palpável e que 
deve ser comemorada. A posta-
gem nas redes sociais da presi-
dente afastada Dilma Rousseff 

Mobilização assegura reajuste, descongela 
salários e prepara luta por data-base

Servidores vencem governos Temer e Dilma, autores de medidas que tentam congelar salários e restringir direitos

(PT), na mesma noite em que o 
projeto foi aprovado, criticando 
a aprovação da proposta e inci-
tando a uma falsa contraposição 
entre reajuste salarial e Bolsa Fa-
mília, é apontada por parcela dos 
dirigentes sindicais como mais 
uma evidência de que a gestão 
petista usou os projetos salariais 
dos servidores como item nas 
barganhas com as elites econômi-
cas para se manter no poder.

É por isso que a direção do Sin-
trajud avalia que a aprovação do 

PLC 29 é uma vitória da maior 
greve da categoria em 2015 sobre 
dois governos – do interino Te-
mer, e da afastada Dilma –, que 
deve ser comemorada. Mas, desde 
já, a cautela e a prevenção exigem 
dos servidores e dos trabalhado-
res em geral uma forte reação ao 
pacote de projetos que reduzem 
direitos, desmontam os serviços 
públicos e congelam salários.

 
Veja, na página 2, como está a mobilização pela 

sanção imediata do PLC 29

28/06 - Servidores fazem vigília em frente ao STF

Marcela Mattos
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O Sintrajud chama todos os ser-
vidores do JF e TRF, filiados ou não, 
que tiveram desconto do Imposto 
Sindical para realizar cadastro no 
site. Servidores devem entrar no site 
e atualizar seus dados bancários, pois 
muitos  estão com dados desatua-
lizados, o que impede a devolução. 
O servidor também pode optar por 
doar o valor para o fundo de greve.

Por decisão congressual, o Sin-
trajud é contra a cobrança do im-
posto sindical, pois entende que as 
entidades sindicais devem manter-
-se apenas com a contribuição vo-
luntária de seus filiados. Por isso, 
como parte da campanha contra a 
cobrança, o Sindicato devolve inte-
gralmente a todos os servidores os 
60% do confisco que lhe são repas-
sados por força normativa.  

É importante ressaltar que do 
Imposto Sindical é destinado le-
galmente ao Sintrajud 60%, os 
40% restantes são divididos entre 
Federação dos Servidores, Con-
federação dos Servidores e Conta 
Especial de Emprego e Salário – 
uma conta da União Federal. Por 

O Departamento Jurídico do 
Sintrajud entrará com duas ações 
em favor dos servidores nos pró-
ximos dias.

Isonomia Chefe de Cartório
A primeira é a ação para cobrar 

da União o pagamento e retroati-
vo da isonomia salarial dos che-
fes de cartórios eleitorais. Todos 
os servidores da Justiça Eleitoral 
que chefiaram cartórios a partir 
de fevereiro de 2004 podem re-
clamar esse direito.

A isonomia entre os chefes de 
cartórios que trabalham no in-
terior e os que trabalham nas ca-
pitais foi conquistada pela Lei 
13.350, de julho do ano passado, 
corrigindo uma desigualdade na 
remuneração desses servidores 
que já durava 11 anos. 

Revisão dos 15.8%
A segunda é a ação coletiva em 

favor dos seus filiados para obter 
atualização de 15,8% sobre toda 
a remuneração dos servidores. O 
índice se refere ao reajuste conce-
dido pelo governo a diversas car-

reiras do funcionalismo público 
no final de 2012, dividido em três 
parcelas (aplicadas em janeiro de 
2013, 2014 e 2015).

A ação se baseia na tese de que o 
reajuste, em percentual fixo, con-
figurou uma revisão geral e por 
isso deve ser aplicado sobre todas 
as parcelas da remuneração. Essa 
interpretação é reforçada pelo 
fato de que o índice de 15,8% foi 
imposto pelo Poder Executivo às 
carreiras dos órgãos que têm auto-
nomia orçamentária. No caso do 
Poder Judiciário, o percentual in-
cidiu apenas sobre a Gratificação 
de Atividade Judiciária (GAJ).

Os servidores filiados ao Sindi-
cato podem participar de ambas 
ações sem ter de pagar honorários 
advocatícios. Quem ainda não é fi-
liado tem até o dia 20 de julho para 
assinar a ficha de filiação (disponí-
vel no site Sintrajud) e entregar ao 
Departamento Jurídico o docu-
mento para participar destas ações.

Para mais informações, entre 
em contato com o Departamento 
Jurídico: (11) 3222-5833; email: 
jurídico@sintrajud.org.br.

A tradicional Copa Sintrajud 
de Futebol já está com inscrições 
abertas para sua 11ª edição. A qua-
dra do Playball Pompeia, que é 
utilizada pelos servidores para os 
jogos recreativos do Futebol do Ju-
diciário, vai sediar a competição.

Serão dois meses de campeo-
nato, em agosto e setembro, com 
jogos à noite – os organizadores 
preveem que as partidas serão às 
segundas e quintas-feiras. As ins-
crições das equipes já estão aber-
tas e vão até 20 de julho.

Como participar
Podem participar todos os que 

trabalham no Judiciário Federal, o 
que precisa ser comprovado no ato 
da inscrição. 

Cada time deverá inscrever no 
mínimo 10 jogadores, sem limi-
te máximo. Para isso, a equipe 
deverá preencher a ficha (dispo-
nível no site) e entregá-la no Sin-
trajud, para a funcionária Edia-
na, ou enviar o documento por 
email(ediana@sintrajud.org.br).

Ao entregar a ficha, a equipe tam-
bém deve pagar a inscrição de todos 
os jogadores, em parcela única. O 

Devolução do Imposto Sindical:
atualize seu cadastro!

Para receber a devolução do imposto todo servidor deve atualizar seus dados cadastrais no site do Sintrajud até  o dia 25

Jurídico do Sintrajud prepara novas 
ações em favor dos servidores

Todos os filiados podem fazer parte das ações; quem ainda 
não é filiado tem até o dia 20 para assinar a ficha de filiação

Estão abertas as inscrições para a 
11ª Copa Sintrajud de Futebol

Prazo para inscrição dos times vai até o dia 20 de julho; 
campeonato será em agosto e setembro

pagamento pode ser em dinheiro, 
cheque ou por meio de depósito na 
conta do Sintrajud, com envio do 
comprovante para o Sindicato.

Para servidores sindicalizados 
a inscrição é gratuita. Para os de-
mais, os valores são os seguintes: 
R$ 120,00 para servidor não sin-
dicalizado, R$ 60,00 para terceiri-
zados; R$ 150,00 para magistrados 
e advogados.  Veja mais informa-
ções no site do Sintrajud.

isso, o Sintrajud só pode devolver 
os 60% que lhe são destinados.

Cadastro até 25 de julho
Embora o desconto nos salários 

aconteça no mês de março, a devo-
lução ocorrerá a partir do dia 01/08 
– isso em razão do prazo do repas-
se dos recursos e listagens encami-
nhados pelos tribunais e posterior 
desmembramento, conferência e 

efetivação dos cerca de 6 mil depó-
sitos realizados pelo sindicato.

O imposto será devolvido aos 
servidores que estiverem com 
os dados bancários cadastrados 
na entidade. Todos os servidores 
devem  atualizar os dados preen-
chendo a ficha através do site do 
sindicato até dia 25/07. As devo-
luções estão previstas para aconte-
cer a partir do dia 01/08.

Doe para o Fundo de Greve
Durante o período de devolução, 

os servidores podem doar o valor 
para o Fundo de Greve.  Arrecadar 
doações para um fundo de greve 
é tradição do movimento sindical 
combativo. O fundo é de grande 
importância para dar força à cate-
goria, principalmente em greves 
longas como a do ano passado. As 
doações serão utilizadas para via-
bilizar as mobilizações da categoria 
e em hipótese alguma serão utili-
zadas para a cobertura de despesas 
ordinárias do Sindicato.

Para doar, o servidor deve pre-
encher o termo de renúncia e do-
ação no site até o dia 15 de agosto. 
Caso não o faça, o depósito será 
realizado, mas é necessário que os 
dados bancários do servidor es-
tejam atualizados no cadastro da 
entidade. Além disso, os servido-
res que não fizerem o cadastro de 
dados bancários até o dia 15/08, 
terão o valor transferido automa-
ticamente para o fundo de greve.

Fortaleça a luta da categoria e doe 
para o fundo de greve!


