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Servidores protestam em 
Brasília contra os 
ataques do
governo 
Temer

Servidores protestam em 
Brasília contra os 
ataques do
governo 
Temer

Servidores da 
Eleitoral pressionam e 
arrancam aprovação 
do PLN 3/2016, que 
garante a isonomia 
dos chefes de cartório

Conselho de Base, dia 3/9, auditório do Sintrajud, 13hs
Pauta: Reforma Estatutária 

Jornada Nacional de Lutas, de 
12 a 14 de setembro, contra 
o PLP 257, PEC 24 e todas as 

medidas do governo, que tiram 
direitos duramente conquistados 
pelo conjunto dos trabalhadores.

Kit Gaion

13 DE SETEMBRO
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A terceirização, que vem elimi-
nando direitos trabalhistas no setor 
privado e ameaça também os ser-
vidores públicos tem avançado no 
TRF-3. O Sintrajud recebeu denún-
cias de desrespeito às leis trabalhista 
de uma das empresas prestadoras 
de serviço, a Liderança Limpeza e 
Conservação Ltda., e protocolou na 
presidência do tribunal um reque-
rimento administrativo cobrando 
medidas de fiscalização, apuração e 
eventuais providências.

Dentre as denúncias, relata-se 
suspensão de trabalhador sem 
apuração de falta disciplinar come-
tida, desvio de função, vestuários 
inadequados, desrespeito ao acor-
do coletivo e à data-base, perse-
guição, não permissão de registro 
de ponto quando realizado labor 
extraordinário e não aceitação, por 
parte da empresa, de atestado de 
médico particular.

O Sintrajud defende que é papel 
da administração fiscalizar e acom-
panhar a execução das atividades 
estabelecidas pelo contrato. Não é 
admissível que dentro dos tribunais 
federais seja permitido desrespeito 
aos direitos dos trabalhadores, per-
seguição e assédio moral.

O servidor do TRF-3 Dalmo 
Duarte avalia que a ampliação da 
terceirização dos postos de traba-
lho representa um grave retrocesso 
para as leis trabalhistas. “A tercei-
rização é ruim pra todo mundo: 
para o funcionalismo, que tem a 
sua carreira desvalorizada; para os 
terceirizados, que têm direitos re-
baixados; e para a população, que 
tem os serviços públicos cada vez 
mais precarizados, quem ganha é 
a empresa, que superexplora esses 
trabalhadores”, afirmou. 

O Sindicato aguarda resposta ao 
requerimento administrativo e con-

tinua cobrando a adoção urgente 
das medidas cabíveis.

Novas denúncias
Depois de protocolar o requeri-

mento, o Sintrajud recebeu novas 
denúncias sobre empresas terceiri-
zadas que prestam serviço à JF. Os 
trabalhadores que prestam serviço 
na sede administrativa, na Alameda 
Rio Claro, estão acumulando fun-
ções e sem garantia de segurança 
no trabalho.

O prédio passa por reforma e os 
trabalhadores estão sendo obri-
gados a recolher pedras, vidros, 
material tóxico, madeira e lixo de 
toda espécie, sem luvas ou qual-
quer equipamento de segurança. 
A empresa, mais uma vez des-
cumpre as leis trabalhistas: além 
do desvio de função, esses traba-
lhadores não recebem adicional 
pela execução de tarefas extras.

Sintrajud denuncia irregularidades 
em empresa terceirizada no TRF-3

Sindicato protocolou requerimento administrativo solicitando que sejam adotadas medidas cabíveis pela Administração do Tribunal

O Sintrajud reabriu o prazo para 
os servidores da JF e do TRF que 
tiveram desconto do Imposto Sin-
dical para realizar cadastro no 
site.  Os servidores que ainda não 
atualizaram o cadastro devem in-
formar seus dados até 30 de agos-
to. Os servidores também podem 
doar o valor para o Fundo de Gre-
ve - basta preencher o termo de 
renúncia e doação, disponível no 
site, até o dia 30.

O Imposto Sindical dos servido-

res que já fizeram a atualização de 
cadastro foi depositado nas contas 
informadas no dia 10.

No caso dos servidores que não 
fizerem o cadastro de dados ban-
cários dentro do prazo, o valor do 
imposto será transferido automati-
camente para o fundo de greve. 

As doações são utilizadas para 
viabilizar as mobilizações da cate-
goria e em hipótese alguma são uti-
lizadas para a cobertura de despesas 
ordinárias do Sindicato.

Atualize seus dados até dia 30 para 
devolução do Imposto Sindical Ideias

Um espaço para a livre expressão de opinião

Vermelho Real
A conjuntura política atual não está 

fácil para ninguém, menos para os que 
são alguém. Se por um lado, um esta-
mento governo que, com a máscara do 
“deus pagão Janus”,( aquele de duas 
caras, uma para cada situação) parece 
neoliberal e amigo dos capitalistas e do 
Estado mínimo, por outro, age este go-
verno como uma nova esquerda, cons-
trutor do “socialismo utópico”, mesmo 
que tenha que tirar do seu bolso, classe 
média, e não do dele, para ajudar os po-
bres e é claro, muito mais ele mesmo. 

 Tal como o socialismo chinês ou o ca-
pitalismo alemão, diminuímos a pobreza 
aumentando a desigualdade, assim, as 
pessoas menos pobres ficaram mais po-
bres e as ricas muito mais ricas. O engraça-
do de tudo isso é que o nosso governo no 
poder trata os grevistas como se fossem 
esses a imagética deles quando não esta-
vam no poder, ou seja, desrelativizando-
-os e tratando-os como se não tivessem 
qualquer direito sobre o que perderam. 

Os grevistas  marginalizados criticam 
o governo mas em parte não se sentem 

diferentes do projeto de poder. A cons-
ciência de classe marxista não se dá na 
empatia com o estamento! Há partidos 
de esquerda que acabam por blindar a 
situação do governo e até participam de 
manifestações pela manutenção do sta-
tus quo como as recentes manifestações 
governistas versus as manifestações 
populares de indignação por tantas tra-
móias vistas desde então pela situação. 
Isso fatus, o governo não abraça todos 
os partidos de esquerda e muito menos 
tem consideração por estes, visto que 
muitos destes não quiseram se alinhar 
com sua política ora neoliberal. 

O papel da esquerda real deveria ser o 
de reivindicar a verdadeira esquerda e não 
essa pseudo que está aí em voga e que está 
construindo um projeto de poder com ex-
ploração do País, através de mais e mais 
usurpação das leis e dos impostos, objeti-
vando uma elite política com poder sideral.

Rodrigo Carneiro O. Tielzmann
Técnico Judiciário da JT Barra Funda

O Departamento Jurídico do Sin-
trajud entrará com pedido de recon-
sideração no TRT para tentar vencer 
a recusa do Tribunal em estender a 
todos os servidores o pagamento 
da Vantagem Pecuniária Individual 
(VPI) de 13,23%. O Sindicato havia 
protocolado requerimento no Tribu-
nal para a incorporação da parcela, 
que vinha sendo paga para apenas 
uma parte dos servidores, beneficia-
da por uma ação judicial.

Mesmo esse pagamento, porém, 
foi suspenso. Para essa decisão, assim 
como para indeferir o requerimento 
do Sintrajud, o Tribunal se baseou no 

julgamento da 2ª turma do STF, que 
no final de maio julgou improceden-
te o pagamento dos 13,23% na Jus-
tiça do Trabalho. No entanto, a Lei 
13.317/2016, que estabeleceu a repo-
sição salarial dos servidores do Judi-
ciário Federal, acabou reconhecendo 
o direito da categoria aos 13,23%. De 
acordo com o artigo 6º da Lei, a VPI 
foi absorvida pelo reajuste.

O pedido de reconsideração do 
Sintrajud vai enfatizar esse reconhe-
cimento dado pela lei da reposição 
salarial. Caso o pedido não seja aten-
dido, o Sindicato entrará com recur-
so administrativo.

Sintrajud recorre de decisão do 
TRT sobre os 13,23%

Tribunal nega direito à VPI, reconhecido na lei da reposição salarial

“Estamos atentos e qualquer irre-
gularidade será levada às autorida-
des competentes”, afirmou Cléber 
Borges de Aguiar, servidor do TRF-
3 e diretor do Sintrajud.

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!
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Menos de dois meses após a 
aprovação do projeto que repõe 
parte das perdas salariais dos ser-
vidores do Judiciário Federal, a 
mobilização dos sindicatos, da Fe-
najufe e dos chefes de cartório de 
várias partes do país conquistou 
na noite da terça-feira, 23, a apro-
vação do PLN 3/2016, o projeto 
que assegura recursos orçamen-
tários para aplicação neste ano da 
isonomia nos cartórios eleitorais 
de todo o país. 

Erlon Sampaio, dirigente da Fe-
najufe e do Sintrajud, foi um dos 
que acompanhou a votação e co-
memorou o resultado. “Corrige 
uma injustiça de 10 anos já que se 
arrasta para aprovar a Lei 13.150 
desde o ano passado. É a segunda 
pauta aprovada da categoria em 
menos de três meses”, disse. 

Ele destaca a importância da 
participação dos chefes de car-
tório e avalia que esse processo 
pode impulsionar maior organi-
zação do setor e uma aproxima-
ção desses servidores com os sin-

dicatos e a federação.
“Foi tenso até o último momen-

to”, resume o servidor Adilson 
Rodrigues, da coordenação da Fe-
najufe, que também participou do 
operativo em Brasília. A proposta 
apresentada pela liderança do PT 
na Câmara de adiar a votação por 
48 horas aumentou essa tensão, 
diz Adilson. 

Para ele, essa vitória não está 
desassociada da mobilização pelo 
fim do congelamento do ano pas-
sado.  “É o segundo projeto que 
conseguimos aprovar em poucos 
meses, é um reconhecimento do 
espaço que conseguimos abrir a 
partir da greve monstro do ano 
passado”, avalia, também desta-
cando a participação dos chefes 
de cartório e ressaltando que há 
outras demandas do setor a serem 
trabalhadas – já que a gratificação 
não gera segurança e tampouco é 
incorporada à aposentadoria.

Ainda com a voz rouca das pa-
lavras de ordem da noite anterior 
no Congresso, a servidora Zulei-
ka Borges,  da Justiça Eleitoral em 
Santos (SP), diz que a conquista 
da aprovação do PLN 3, algo que 

Luta da Eleitoral conquista equiparação
Isonomia dos chefes de cartórios é a 2ª vitória da categoria no Congresso em menos de três meses

parecia quase impossível, de-
monstra a força dos trabalhado-
res quando se unem. 

“Foi uma grande vitória da mobi-
lização dos chefes de cartório junto 
com os dirigentes sindicais e a fede-
ração; sem essa união isso não iria 
sair, foi uma vitória gloriosa”, afirma.

“Parabéns a todos os que bata-
lharam para que este direito fosse 
reconhecido”, saudou a diretora do 
Sintrajud Raquel Morel Gonzaga, 
servidora do TRE. “O reconheci-

mento desse direito é parte da luta 
da categoria, por reconhecimento 
dos nossos direitos, pela valoriza-
ção da carreira dos trabalhadores 
do judiciário Federal”, acrescentou.

Raquel considera que a aprovação 
do PLN 3 fecha um ciclo que co-
meçou em 2006. “Agora é avançar 
na luta cotidiana por melhorias das 
condições de trabalho, em defesa de 
direitos já conquistados que querem 
nos arrancar através do PLP 257 e 
da PEC 241, dentre outros.”

Servidores comemoram aprovação do projeto: resultado foi obtido após muita pressão

O governo Temer busca im-
por um ritmo acelerado na co-
missão especial que analisará a 
PEC 241 – Proposta de Emen-
da Constitucional que “conge-
la” por 20 anos as despesas da 
União com a administração e os 
serviços públicos.

O relator da matéria, deputado 
Darcísio Perondi (PMDB-RS), pre-
tende apresentar o parecer na pri-
meira semana de setembro. Caso 
seja aprovada pela comissão espe-
cial, a PEC será votada em dois tur-
nos pelo Plenário da Câmara, antes 
de seguir para o Senado.

O texto é considerado pelos 
sindicatos de servidores o maior 
atentado contra os serviços públi-
cos e as políticas sociais das últi-
mas décadas.

A proposta faz com que a saúde 
e educação passem a ter assegura-
do no orçamento apenas o valor 
da previsão do ano anterior atu-
alizado pelo IPCA. Hoje, as duas 
despesas estão atreladas a percen-
tuais da receita, o que lhes garante 
mais recursos.

Governo Temer acelera os ataques ao serviço público
PEC 241 e PLP 257 avançam no Congresso; servidores denunciam “atentado” às políticas sociais

Hélcio Duarte Filho

“Congelamento” nos estados
Por meio do PLP 257, que rede-

fine prazos para pagamento das 
dívidas dos estados com a União, 
o governo Temer quer estender 
essa limitação aos serviços pú-
blicos estaduais e municipais. É 
uma proposta capaz não apenas 
de congelar salários, mas de atro-
fiar progressivamente os serviços 
públicos gratuitos oferecidos à po-
pulação, seja por meio de órgãos 
estatais ou privados.

Enviado ao Legislativo em mar-
ço pela presidente afastada Dilma 
Rousseff (PT), o projeto foi apro-
vado na madrugada de 10 de agos-
to, mas ainda depende da votação 
de quatro destaques para seguir 
ao Senado. A previsão é que sejam 

votados na próxima semana.
A pressão dos servidores – fede-

rais, estaduais e municipais – con-
tribuiu para obrigar o governo a 
ceder: foi retirada, por exemplo, 
a proibição de reajustes salariais 
e concursos públicos nos estados, 
que valeria por dois anos.

O texto aprovado, no entanto, 
“congela” os orçamentos dos es-
tados nesse período: as despesas 
não poderão aumentar mais do 
que a variação do IPCA.

Na visão de dirigentes sindicais 
da categoria, é isso que faz com 
que o PLP 257, mesmo que não 
atingindo mais diretamente os 
servidores federais, como aconte-
cia em sua versão original, indire-
tamente contribua muito para as 
pretensões do governo de impor 
os limites da PEC 241 para todos. 
(HDF)
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Nos dias 19, 20 e 21 de agosto, 
representantes de entidades sin-
dicais e movimentos sociais de 
todo o país participaram da reu-
nião da Coordenação Nacional 
da CSP-Conlutas e aprovaram a 
construção de um plano de lutas 
para enfrentar os ataques aos tra-
balhadores, como as reformas tra-
balhista e da previdência, o PLP 
257, a PEC 241 e o crescimento do 
desemprego no país. O Sintrajud 
esteve presente, representado pe-
las diretoras Angélica Olivieri, Ra-
quel Morel e Maria Helena Leal.

A Central vai participar da Jorna-
da Nacional de Lutas com acampa-
mento em Brasília, nos dias 12, 13 
e 14 de setembro, convocado pelo 
Fórum das Entidades Nacionais do 
Funcionalismo Publico Federal. No 
dia 13, os servidores participarão 
de um grande ato nacional contra o 
PLP 257 e a PEC 241, projetos que 
podem congelar os salários dos ser-
vidores nos próximos 20 anos.

Essa iniciativa será articulada com 
as categorias que estão em campa-
nha salarial (metalúrgicos, petro-
leiros, bancários e trabalhadores 
dos Correios) como também com 
as centrais sindicais e movimentos 
sociais. O objetivo é fortalecer uma 
jornada de lutas em torno de ban-
deiras comuns com a perspectiva de 
construir uma greve geral no país.

Durante a reunião da coordena-
ção, os sindicalistas debateram o 
grau de diferença entre o governo 
Dilma e o de Temer, o aprofunda-
mento dos ataques aos trabalha-
dores a partir da posse do atual 
presidente, a relação de unidade 
no movimento para enfrentar os 
ataques que vêm à classe, o ajuste 
de consignas para este período e as 
ações que devem mover a Central. 

Por isso, a importância de cons-
truir mobilizações que possam unir 
os trabalhadores para fortalecer a 
luta contra os ataques do governo, 
a exemplo das manifestações que 

aconteceram em todo o Brasil no 
dia 16, Dia Nacional de Mobiliza-
ção, construída em unidade com 
mais oito centrais sindicais. 

Para a diretora do Sindicato e ser-
vidora da JF Angélica Olivieri, a re-
alização de manifestações em con-
junto com as centrais sindicais tem 
muita importância. “O que o go-
verno Temer faz é aprofundar pro-
jetos que foram encaminhados por 
Dilma (PT); por trás do discurso de 
salvaguardar os estados, o PLP 257 
e a PEC 241 significam, na verdade, 
o aprofundamento da política de 
desmonte do serviço público; para 
nós, servidores, vai significar o fim 
da estabilidade”, afirmou Angélica. 

As consignas de “Greve Geral 
já!”, “Por Emprego e salário, con-
tra o ajuste fiscal e a retirada de 
direitos” nortearão prioritaria-
mente a atuação da Central, mas, 
além dessas, havendo deliberação 
de entidade de base ou regional da 
central, incluem-se no plano de 

Após as primeiras rodadas da 11ª 
Copa Sintrajud de Futebol, dois ti-
mes se destacam e devem se classi-
ficar à próxima fase: no Grupo A, o 
“Sem Nós Não Há Justiça” está so-
brando no campeonato, enquanto 
no Grupo B o “Sem Juízo” também 
disparou à frente dos rivais.

“O campeonato está aberto e até 
a última rodada todos têm chance 
de seguir para as quartas de final”, 
disse Rafael Sousa, servidor da JT 
Millenium e um dos organizado-
res da competição.

Os 10 times que se inscreve-
ram para a Copa foram divididos 
em dois grupos. Em cada um dos 

grupos, classificam-se quatro das 
cinco equipes. Veja a tabela da 
primeira fase no site do Sintrajud.

A final será no sábado, 24 de se-
tembro, quando haverá também 
uma partida de futebol feminino, 
churrasco e apresentação da ban-
da “Pão com Mortadela” – o gru-
po é formado por servidores do 
Judiciário e ficou conhecido por 
animar as atividades da categoria 
durante a mobilização pela repo-
sição salarial. 

Além dos campeões e vice-cam-
peões, receberão troféus o artilheiro 
da Copa, o goleiro menos vazado, o 
time fair play e a melhor torcida. 

Copa Sintrajud: surgem os 
primeiros destaques

“Sem Nós Não Há Justiça” e “Sem Juízo” estão
sobrando no campeonato

lutas as demandas “Fora Temer e 
todos os corruptos e reacionários 
do Congresso”; “Eleições gerais, 
já”; “Por um governo dos Traba-
lhadores, sem patrões”.

Classificação para as quartas pode ser decidida na última rodada da primeira fase  (6 e 8 de setembro)

GS Eventos
No sábado, 3, acontece o 47º Con-

selho de Base do Sintrajud, instância 
deliberativa em que são aprovadas 
as propostas da categoria a serem 
encaminhadas pelo Sindicato. A 
reunião será a partir das 13h, no au-
ditório do Sintrajud (Rua Antonio 
de Godoy, 88, 15ª and., Centro,).

Os servidores vão debater as 
propostas de alteração no estatu-
to que foram encaminhadas para 
o Sindicato. A apreciação e a vo-
tação das mudanças no estatuto 

acontecerão na Assembleia Geral 
de Alteração Estatutária, indicada 
para 17 de setembro.

 Para que o Sintrajud consiga ga-
rantir toda a estrutura do evento, 
os diretores de base e associados 
que participarão da reunião de-
vem até quarta-feira, 31, confir-
mar presença e dizer se necessitam 
de creche.  A confirmação deve ser 
feita pelo telefone (11) 3222-5833 
ou pelo e-mail:  sociocultural@
sintrajud.org.br.

Conselho de Base se reúne 
no sábado, 3

Reunião será a partir das 13h; servidores debaterão proposta 
de alteração no estatuto do Sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal 
no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, por seus Co-
ordenadores Gerais, Executivos e de Administração 
e Finanças, em conformidade com o Estatuto Social 
da Entidade (conforme parágrafo 1º do artigo 25), 
faz saber que fará realizar a 47ª REUNIÃO DO CON-
SELHO DE BASE DO SINTRAJUD, no dia 03 de Setem-
bro do ano corrente, a partir das 13h, em primeira 
convocação. O evento acontecerá no auditório do 
SINTRAJUD/SP (Rua Antonio de Godoy, 88, 15ª an-
dar, Centro, São Paulo/SP). PAUTA: a) Informes; b) 
Apresentação e debate das propostas apresentadas 
para Reforma do Estatuto Social do SINTRAJUD/SP.; 
c) Encaminhamentos para o próximo Conselho de 
Base do SINTRAJUD/SP. A 47ª Reunião do Conselho 
de Base será aberta para todos os associados, com 

direito a voz, competindo apenas a Diretoria Execu-
tiva, Direção de Base e Representantes dos Aposen-
tados, o direito a voz e voto. Para que os eventos do 
sindicato sejam realizados com empenho e organi-
zação, pedimos aos Diretores de Base e associados, 
que confirmem a presença até o dia 31 de agosto 
de 2016 no Departamento de Atendimento, com 
as funcionárias Luci e Ediana – telefone (11) 3222-
5833 ramal: 6/ou por e-mail: sociocultural@sintra-
jud.org.br para viabilizarmos o transporte, hospeda-
gem e toda estrutura necessária para o evento.  Caso 
necessite de creche apontar na ficha de inscrição! 
São Paulo, 23 de Agosto de 2016 - Antonio dos An-
jos Melquiades Coordenador Geral - Raquel Morel 
Gonzaga Coordenadora Executiva - Salomão Sousa 
Ferreira - Coordenador de Finanças e Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 47ª REUNIÃO DO CONSELHO DE BASE DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINTRAJUD/SP

CSP-Conlutas participa de acampamento 
nacional contra o PLP 257 e a PEC 241

Central prepara plano de lutas contra ajuste fiscal e o governo Temer


