
O Sintrajud realiza no pró-
ximo sábado (29/09), às 
10h, sua 36ª Reunião do 

Conselho de Base, no auditório do 
Sintrajud, localizado a Rua Antonio 
de Godoy, 88, 15ª andar, próximo 
do metrô São Bento. Esta será a pri-
meira atividade depois da greve dos 
servidores do Judiciário Federal que 
derrotou a política de reajuste zero 
do governo Dilma Rousseff. 

Este será um momento em que 
os servidores realizarão coletiva-
mente um balanço da greve, bem 
como avaliarão o resultado das ne-
gociações e a tramitação para apro-
vação do PL 4363/12. Outro debate 
importante desta reunião será a re-
tomada da discussão sobre o Plano 
de Carreira. 

Também terá uma palestra so-

bre “Direito de greve e negocia-
ção coletiva no âmbito do serviço 
público”, que terá como expositor 
o advogado do Sintrajud, César 
Lignelli. 

“O Conselho de Base é um es-
paço de discussão, deliberação e 
organização da categoria”, ressalta 
Henrique Sales, diretor do Sintra-
jud e servidor da JT/Barra Funda. 
Portanto, a participação de todos 
os servidores é fundamental para 
a construção das próximas lutas e 
conquistas da categoria. 

“Os servidores precisam partici-
par destes fóruns para contribuir nas 
discussões e na organização da cate-
goria”, ressaltou Henrique.

Os interessados devem se inscrever 
na Secretaria do Sintrajud pelo tel.: (11) 
3222-5833
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36ª Reunião do Conselho de Base, 
29/09, 10h, no Sintrajud

Foto ilustrada pelo depto. de Imprensa

Todos os servidores, da ativa e aposentados, estão convidados a participar e ajudar o 
sindicato a construir os próximos passos da mobilização da categoria

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de 
São Paulo – SINTRAJUD, por seus coordenadores, em conformidade 
com o Estatuto Social da Entidade (conforme parágrafo 1º do artigo 25), 
faz saber que fará realizar a 36ª REUNIÃO DO CONSELHO DE BASE 
DO SINTRAJUD, no dia 29 de setembro do ano corrente, a partir das 
10 horas, em primeira convocação – no auditório do SINTRAJUD, si-
tuado a Rua Antonio de Godoy, nº 88, 15ª andar, Centro, São Paulo/SP. 

Pauta: 1. Palestra - Direito de greve e negociação coletiva no âmbi-
to do serviço público; 2. Balanço da greve e resultado da negociação 
(construção greve, desafios enfrentados); 3. Cronograma de tramitação 
para aprovação do PCS e Orçamento; Retomada discussão Carreira; 4. 
Outros assuntos de interesse da categoria.

A participação é aberta a todos os servidores, mas buscando garantir 
melhor organização e funcionamento no dia do evento, pede-se confirma-
ção prévia de presença até o dia 27/09 (quinta-feira), às 15h, no telefone: 
(11) 3222-5833, na secretaria e/ou por e-mail: secpolitica@sintrajud.org.br.

 São Paulo, 17 de setembro de 2012.
Adilson Rodrigues Santos - Coordenador Geral       
Cléber Borges de Aguiar - Coordenador Financeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 36ª REUNIÃO 
DO CONSELHO DE BASE DO SINTRAJUD/SP.
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A compensação dos dias paralisados du-
rante a greve de 2012 será feita pela reposição 
do serviço represado. Essa foi a decisão do 
presidente do TRT-2, desembargador Nelson 
Nazar, que aceitou os argumentos feitos pelo 
Sintrajud.

Em 10 de setembro, numa reunião com o 
Sintrajud, o desembargador havia sinaliza-
do que apreciaria a compensação por servi-
ço, conforme solicitado pela entidade. Disse 
ainda que daria uma resposta até o final da 
semana passada, uma vez que deixou a presi-

dência do tribunal na segunda-feira (17).
Na argumentação apresentada ao tribunal, 

o sindicato ponderou que a greve foi um mo-
vimento nacional sem nenhuma intenção de 
afrontar a administração local. O Sintrajud ainda 
argumentou que a “compensação por serviços re-
presados é factível e cabível, conforme orientação 
adotada pelas administrações dos Tribunais nos 
últimos anos, que atende aos anseios das partes 
envolvidas”.

Foi lembrado que em 2010, mesmo com a 
greve naquele ano, “o Tribunal Trabalhista da 

2ª Região ganhou prêmios de produtividade 
na área de execução, que é realizada pela pri-
meira instância, onde o movimento foi mais 
forte”, demonstrando o comprometimento da 
categoria com a atualização dos serviços.

“Essa decisão é muito importante para os 
servidores que lutaram contra o congelamen-
to salarial. Além de ser resultado da mobiliza-
ção da categoria, essa forma de compensação 
é a mais justa e eficiente”, afirmou a diretora 
do Sintrajud Inês Leal de Castro.

No TRT-2, a compensação dos dias da greve 
será por serviço represado

Desembargador Nelson Nazar, presidente do tribunal, aceita solicitação feita pelo Sintrajud

No TRE-SP, servidores rejeitam compensação por 
hora até dezembro e podem retomar a mobilização

O presidente do Tribunal Regional Elei-
toral de São Paulo “vê com simpatia” 
a compensação por hora, tendo como 

prazo limite o mês de dezembro. Essa foi a infor-
mação passada pelo juiz auxiliar da presidência 
do TRE-SP, Marco Antonio Vargas, à comissão 
de servidores e representantes do Sintrajud, na 
quinta-feira (20).  

Servidores rebateram tal hipótese, alertando 
que tal medida seria recebida como uma tentativa 
de punir os grevistas. Mais uma, aliás, pois a admi-
nistração desrespeitou o direito, constitucional, de 
greve. Também cortou ilegalmente salários, ban-
co de horas e horas extras ao aplicar a resolução 
169/10, que trata a ausência decorrente de greve 
como falta injustificada.

Embora Vargas tenha dito que essa não é a 
posição final da presidência, apresentou poucos 
avanços nas negociações em torno da compensa-
ção dos dias de greve. “Queremos um cronograma 
para definir desde já a negociação dos dias para-
dos, antes das eleições, buscando repor os serviços 
eventualmente represados durante a greve”, disse o 
diretor do Sintrajud Adilson Rodrigues.

Na negociação, os representantes do TRE 
argumentaram que a compensação por serviço 
estaria prejudicada por não haver serviços re-
presados a serem compensados. E que este tipo 
de compensação prejudicaria quem não parti-
cipou da greve, que teve que acumular todo o 
serviço.

Os servidores rebateram: “Se não há serviço re-
presado, qual é a justificativa para cobrar compen-
sação hora a hora, como quer a administração?” Já 
os servidores que não participaram da greve não 
são o foco da negociação. Além de eventuais horas 
extras já recebidas, eles também receberão a repo-
sição salarial conquistada pela greve nos mesmos 
moldes daqueles que participaram. 

A assessoria da presidência disse ainda depen-
der de informações da Secretária de Gestão de 
Pessoas (SGP) para formular uma proposta con-
creta. Segundo o assessor da presidência, Joaquim 
Marcos Paris de Godoy, presente na reunião, in-
formações como o volume de horas acumuladas 
durante a greve e a situação de cada um dos ser-
vidores seriam entregues até o início da próxima 

semana. Nova reunião foi marcada para a próxima 
quarta-feira (26), 14h30, quando os servidores es-
peram uma negociação efetiva, que garanta rápida 
resolução das pendências, para que possam voltar 
a trabalhar com toda atenção voltada à preparação 
das eleições.

Neste mesmo dia, logo após a reunião com 
administração, os servidores realizam assem-
bleia para avaliar o resultado das negociações e 
apontar cronograma de mobilização, caso per-
sista o impasse.

Manter e reforçar a mobilização
Reforçar a mobilização foi uma primeira res-

posta da categoria à “simpatia” do presidente Al-
ceu Navarro Penteado à compensação por hora, 
até dezembro, que diz ter sido adotada no TRE do 
Rio Grande do Sul.

Adilson argumentou que aquela situação 
guarda severas diferenças com a realidade pau-
lista. Além disso, existem vários bons exemplos 
de compensação por serviços, inclusive no TSE e 
demais tribunais superiores. Outro bom exemplo 
aconteceu na greve deste ano, no TRT-2, onde a 
compensação será por serviço represado.

Além disso, ponderou Adilson, adotar essa for-
ma de compensação prejudicaria o canal de diálo-

go que vem sendo construído entre as partes. “Há 
um esforço por parte do Sintrajud para que seja 
estabelecida uma ponte entre a entidade de classe 
e o tribunal para que se possa resolver outras pen-
dências no TRE-SP”, explicou.

Mobilização afasta desconto de dias de greve
Os servidores do TRE-SP vêm mantendo a mo-

bilização para pressionar a presidência. As vigílias 
e assembleias setoriais deram resultado. Em 06 de 
setembro, o juiz auxiliar comunicou ao sindicato 
que o desconto do mês de agosto seria afastado. 
Uma semana depois, a decisão foi estendida ao 
período de 02 a 05 de julho, quando foi realizado 
o “Apagão no Eleitoral”, e 03 de setembro, último 
dia de greve.

A primeira reunião que trataria efetivamente 
da compensação foi realizada na última quinta-
-feira (20). Porém, não houve avanço.

Para pressionar a presidência do TRE-SP é ne-
cessário manter e ampliar a mobilização do TRE-
-SP. Inclusive daqueles servidores que não aderi-
ram à greve. “Quem lutou e defendeu os interesses 
da classe como um todo, não pode ser penaliza-
do com compensação massacrante, depois de ter 
sofrido todo tipo de desconto e pressões ilegais, 
como se deu no TRE-SP”, concluiu Adilson. 

20/09/12 - Assembleia setorial no TRE-SP

Ennio Brauns

Para diretor do Sintrajud, essa postura é uma tentativa de punir aqueles que “exerceram um direito legítimo”
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Vitória: Sintrajud afasta cobrança retroativa 
de PSS de servidores do TRT-2

Dada em 6 de agosto, decisão afasta a cobrança da diferença do PSS do período de novembro de 1996 a julho de 1998

O Sintrajud ingressou com ação judi-
cial cobrando, retroativamente, as 
diferenças dos valores do auxílio-

-alimentação.
Atendendo a uma antiga reivindicação da 

categoria, em dezembro de 2011, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) normatizou o va-
lor do auxílio-alimentação dos servidores do 
Poder Judiciário.

Tomando como base o valor recebido pe-
los servidores do Supremo Tribunal Federal 
desde maio de 2010, o CNJ fixou o benefício 
em R$ 710,00. Entretanto, a diferença dos 
valores dos anos anteriores não foi conside-
rada pelo Conselho.

“Por mais que tenha reconhecido o direi-
to ao mesmo valor do benefício, o Conselho 
limitou os efeitos da sua decisão, não autori-

zando o pagamento dos valores retroativos”, 
argumentam os advogados do Sintrajud, na 
peça inicial do processo.

Na inicial, os advogados argumentam 
que não houve tratamento isonômico em 
relação ao auxílio-alimentação, o que é in-
justificável: “Não é vislumbrada qualquer si-
tuação efetiva que justifique a diferenciação 
do valor do auxílio alimentação pago tais 
servidores do Poder Judiciário. Ora, tais ser-
vidores desempenham as mesmas funções, 
além de serem servidores do mesmo Poder”, 
pontua a peça.

Outro argumento apresentado esclarece 
que na regulamentação da carreira dos ser-
vidores do Judiciário, determinada por lei es-
pecífica, é recomendada “a uniformidade de 
critérios e procedimentos”. Além da unifor-

midade não ter sido respeitada, essa diferen-
ça de valores permaneceu por um hiato con-
siderável de tempo. “Tal diferenciação ofende 
também os princípios irmãos da proporcio-
nalidade de razoabilidade”, defende.

Na ação, o Sintrajud solicita o reconhe-
cimento do direito dos servidores repre-
sentados na ação ao “pagamento do auxílio 
alimentação no patamar de maior valor, de-
finido pelo Supremo Tribunal Federal”, até a 
unificação dos valores.

Dessa forma, requer o pagamento das par-
celas vencidas, “relativas às diferenças entre 
os valores recebidos pelos mesmos a título de 
auxílio alimentação e aqueles fixados no pa-
tamar de maior valor do benefício, definido 
pelo STF, com a inclusão de juros e correção 
monetária”.

Sintrajud entra com ação cobrando 
retroativo do auxílio alimentação

Departamento Jurídico argumenta que diferença é “injustificável”.

O Departamento Jurídico 
do Sintrajud conseguiu 
afastar a cobrança retro-

ativa de 5% sobre os vencimentos 
de servidores do TRT-2, a título de 
Plano de Seguridade Social (PSS) 
do período de novembro de 1996 
a julho de 1998. Neste período, o 
percentual descontado dos salários 
dos servidores foi reduzido de 11% 
para 6%, por força de uma liminar.

São contemplados neste pro-
cesso, os trabalhadores que au-
torizaram expressamente se-
rem substituídos pelo sindicato. 
Dada em 6 de agosto, a decisão 
do desembargador federal José 
Lunardelli afasta a cobrança da 
dessa diferença.

A liminar que garantiu a re-
dução do percentual foi cassada 
em outubro de 1998 pelo Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST), 
restabelecendo a contribuição em 
11%. Passados mais de cinco anos, 
o TRT-2 publicou no diário oficial 
eletrônico que descontaria as dife-
renças daquele período.

O Sintrajud recorreu para im-
pedir os descontos, que seriam 
iniciados em janeiro de 2005. “Os 
servidores não tiveram possibilida-
de de defesa e a cobrança afrontava 
o princípio da irredutibilidade dos 
vencimentos”, explica o Advogado 
do Sintrajud César Lignelli.

A sentença da 1ª instância, en-
tretanto, não foi favorável, manten-

do a cobrança, apenas afastando a 
Taxa Selic como índice de correção 
dos valores a serem pagos.

O sindicato recorreu ao Tri-
bunal Regional Federal, que sen-
tenciou favoravelmente aos servi-
dores. Em suas argumentações, o 
desembargador Lunardelli afirma 
que quando um servidor recebe 
valores indevidos, a União pode 
descontá-los na folha de pagamen-
to, para repor o erário. Mas, ele 
disse: “observo que essa regra não 
pode ser aplicada ao caso”.

Citando outras sentenças sobre 
o mesmo tema, o desembargador 
ponderou que “os servidores não 
auferiram indevidamente valor 
que possa ser considerado indeni-
zação ou reposição. Beneficiaram-
-se tão somente de redução da alí-
quota da contribuição destinada 
ao PSS de 11% para 6%, em razão 
de provimento judicial, posterior-
mente reformado”.

O magistrado também argu-
mentou que para efetuar esses 
descontos, a União precisaria ter 

instaurado o devido procedimento 
administrativo. “Nos presentes au-
tos, observa-se que até o presente 
momento o procedimento admi-
nistrativo não foi instaurado com a 
devida notificação, razão pela qual 
não há como se proceder aos des-
contos e, em razão disso, deve ser 
reconhecida a decadência do direi-
to da Administração”.

A decisão é uma vitória da cate-
goria, principalmente dos servido-
res do TRT-2, que estavam amea-
çados por esta cobrança.

21/08/12 - Apagão na JT Barra Funda

Jesus Carlos
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O relator da Ação Penal 
470 no STF, que julga a 
existência do “mensalão”, 

ministro Joaquim Barbosa, sus-
tenta que houve compra de apoio 
político e de votos no Congresso 
Nacional entre 2003 e 2004, num 
esquema organizado pelo PT para 
ampliar a base de apoio ao governo 
Lula. O ministro fez menção direta 
à votação da reforma da Previdên-
cia em 2003, cuja principal conse-
qüência foi a redução de direitos 
previdenciários de servidores e a 
privatização de parte do sistema 
público de seguridade. 

Ao iniciar a leitura de seu voto re-
lativo ao julgamento dos réus que in-
tegram o núcleo político do caso, na 
segunda-feira (17), Joaquim Barbosa 
afirmou não ter dúvida de que houve 
compra de votos de parlamentares 
do PP, PL (hoje PR), PTB e PMDB 

para aprovar projetos. Disse que os 
pagamentos mais significativos coin-
cidiram com votações importantes 
na Câmara, dentre elas a reforma da 
Previdência. “Comprovou-se a reali-
zação de transferências milionárias 
de dinheiro, R$ 55 milhões, por réus 
ligados ao Partido dos Trabalhadores 
em proveito de vários parlamentares 
e partidos que, mediante a sua atua-
ção, passaram a compor a chamada 
base aliada do governo na Câmara”, 
disse. Para ele, não há “qualquer dú-
vida de compra de votos a essa altura”.

Reforma impopular
Ao tratar especificamente de réus 

do PP, o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal disse que deputados 
deste partido receberam dinheiro 
para apoiar e votar com o governo. 
Ressaltou que os parlamentares dos 
partidos envolvidos no caso que vo-

taram nas reformas da Previdência 
e Tributária foram ‘fundamentais’ 
para aprová-las: “Essas reformas re-
ceberam o fundamental apoio dos 
parlamentares comprados pelo Par-
tido dos Trabalhadores e das banca-
das por eles orientadas e dirigidas, 
exatamente no momento em que 
foram realizados os maiores repas-
ses de dinheiro aos parlamentares 
acusados”.

A reforma da Previdência se 
configurou numa das votações 
mais polêmicas de todo o governo 
Lula e foi questionada sem suces-
so no STF, mas nunca por suposta 
compra de votos. Pedido para que 
um processo neste sentido fosse 
levado ao Supremo chegou a ser 
apresentado à Procuradoria-Geral 
da República pela CSP-Conlutas 
(Central Sindical e Popular), em 
2005, mas foi arquivado sob alega-

ção de que não havia conclusão ju-
dicial sobre a compra de votos.

Eleito poucos meses antes com 
apoio de boa parte do sindicalis-
mo, o governo Lula foi alvo em 
2003 de manifestações nacionais 
contra o projeto. Marco na redu-
ção de benefícios previdenciários, 
a emenda constitucional pôs fim 
à aposentadoria integral, fixou 
idade mínima para servidores se 
aposentarem, o que fez com que 
muitos tivessem que adiar seus 
planos de uma aposentadoria já 
próxima, acabou com a paridade 
entre ativos e aposentados e taxou 
aposentadorias e pensões. 

A aprovação no ano passado 
do fundo de previdência comple-
mentar privado para servidores 
(Funpresp) é consequência desta 
reforma de 2003 e da reforma feita 
por FHC, em 1998.

Relator do ‘mensalão’ diz que houve compra 
de votos na reforma da Previdência de Lula

Barbosa diz que compra de votos foi “fundamental” para aprovar reforma; emenda privatizou, taxou benefícios e pôs fim à paridade e integralidade 

No último dia 17, mais uma favela foi to-
mada pelas cinzas, desta vez, a favela do 
Moinho, localizada no centro da capital 

paulista. No final do ano passado esta mesma fa-
vela já havia sofrido com mais um incêndio dei-
xando centenas de famílias desabrigadas. 

Dados assustadores revelam que somente na 
capital já aconteceram 34 incêndios em favelas 
desde o início deste ano. Em 2011, foram 79 ocor-
rências. Coincidência ou não, o fato é que estes 
“acidentes” estão acontecendo próximos das regi-
ões nobres de São Paulo, onde os grandes especu-
ladores vêm construindo condomínios fechados e 
apartamentos de alto padrão.

Segundo a listagem de Favelas do Município 
de São Paulo (SEHAB/ HABI  2008), a capital tem 
1.565 favelas, localizadas em sua maioria nas re-
giões Sul, Leste e Norte. Ainda com base nos da-
dos da prefeitura, as regiões que possuem o maior 
número de favelas são Capão Redondo (5,94% ou 
93), Jardim Ângela (5,43% ou 85), Campo Limpo 
(5,05% ou 79), Grajaú (4,66% ou 73). O que signi-
fica que 21,08% de todas as favelas de São Paulo 
estão nessas áreas.

Os dados mostram que a área onde estão lo-
calizadas as últimas nove favelas incendiadas (São 
Miguel, Alba, Buraco Quente, Piolho, Paraisópolis, 
Vila Prudente, Humaitá, Areão e Presidente Wil-

son) agrupa apenas 7,28% das favelas da cidade. 
Na região onde estão 114 favelas foram registrados 
9 incêndios em menos de um ano, enquanto onde 
estão 330 favelas não houve nenhuma ocorrência.

Incêndio na favela do Piolho
No dia 3 de setembro, aproximadamente 300 

barracos foram atingidos por um incêndio na 
favela do Piolho, desabrigando 1.140 pessoas. Se-
gundo o representante do Movimento dos Traba-
lhadores Sem Teto (MTST) Guilherme Boulos, as 
famílias estão sem assistência do Estado. “A única 
interferência da Prefeitura de São Paulo, do Gil-
berto Kassab, nas imediações da comunidade é a 
presença da Polícia Militar para intimidar os mo-
radores e impedir que voltem a montar seus barra-
cos”, relatou à reportagem.

Incêndios em série
Segundo o representante do MTST, o relato 

dos moradores reforça a tese de que os incêndios 
são criminosos. “Eles contam que as instalações 
elétricas são estruturadas da mesma forma há 
muitos anos e que somente nesta gestão de Kassab 
já são mais de 500 incêndios com ações estratégi-
cas: os bombeiros mal apagam o fogo e chegam os 
policiais para evitar que os moradores retornem 
ao local”, disse.

Especulação imobiliária
De acordo com dados compilados por João 

Fernando Finazzi (PUC-SP)  todas as nove favelas 
citadas estão localizadas em regiões de alta valo-
rização imobiliária: Piolho (Campo Belo, 113%), 
Comunidade Vila Prudente (ao lado do Sacomã, 
149%) e Presidente Wilson (a única favela do 
Cambuci, 117%). 

Em 2008, mais de 130 favelas foram incen-
diadas, coincidentemente foi o período de maior 
valorização imobiliária em São Paulo. Em 2010, 
dados do Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis de São Paulo (Creci) anunciavam que 
a valorização do imóvel na capital havia sido de 
140%. A consultora de imóveis Capital Economics 
revela que em 2009 a alta no valor das casas e apar-
tamentos no país foi de 22%, a terceira maior do 
mundo e, em 2010, a valorização chegou a 25%. 

Ainda em 2010, o país ficou em primeiro lugar 
“no ranking das maiores altas, o que tornou o mer-
cado imobiliário brasileiro o mais caro da América 
Latina”, revela um estudo. O ano de 2011 encerrou 
com a segunda maior valorização de imóveis no 
mundo, um aumento real de 19,79% nos preços. 

Diante desses dados, da ganância dos especula-
dores imobiliários e dos incêndios em série nas fa-
velas de São Paulo, é possível que estejamos diante 
de uma nova forma de se fazer despejos na cidade. 

A alta valorização imobiliária na capital paulista coloca sob suspeita os incêndios que vêm acontecendo em série nas favelas de São Paulo.
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