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36ª Reunião do Conselho de BAse

Unidade e balanço da greve dos 
servidores e os desafios para 

aprovação do PL 4363/12

Na primeira reunião do Con-
selho de Base após a maior 
greve unificada do funciona-

lismo público federal nos últimos dez 
anos, os servidores reafirmaram por 
diversas vezes que a vitória política 
foi fruto da luta conjunta e da capaci-
dade de mobilização dos vários seto-
res do serviço público federal. 

Além da intransigência do governo 
Dilma Roussef (PT), no Judiciário 
Federal os servidores  enfrentaram e 
denunciaram a subserviência do STF 
diante do Executivo, que pouco fez 
para ter a sua autonomia orçamentá-
ria e independência respeitada. 

CSP - Conlutas chama unidade
Sobre o processo de luta unitário 

do funcionalismo, o servidor Paulo 
Barela, que participou da reunião re-
presentando a CSP-Conlutas (Cen-
tral Sindical e Popular), disse ver 
nesta greve “um marco histórico na 
luta dos trabalhadores do serviço pú-
blico”, que padecia de um período de 
quase 10 anos, desde 2003, fragmen-
tado e sem vitórias conjuntas. 

A divisão, afirmou, foi imposta 
por dois flancos: “Primeiro pelo 
governo, numa política de tratar as 
negociações fatiadas, reestruturan-
do carreiras, impondo negociações 
setoriais. Por outro lado, a ingerên-
cia da Central Única dos Trabalha-
dores atuando como ministério do 
governo, para dividir o conjunto 
da categoria”. Segundo Barela foi a 
“pressão por baixo”, que abriu ca-
minho e impulsionou a retomada 
da luta e  a unidade nacional. 

Balanço da greve
Após a sexta greve em três anos 

pela aprovação do projeto de repo-
sição salarial, a direção do Sintrajud 
identificou pontos positivos acumu-
lados neste último período, assim 
como desafios a avançar na organi-
zação dos trabalhadores.  A diretora 
Leica Silva, que apresentou o balan-
ço em nome da diretoria, destacou 
a preocupação do conjunto da cate-
goria com a construção de sucessivas 
greves, que vinham acompanhadas 
de pouco ou nenhum resultado prá-
tico. Em parte,  avaliou, a greve unifi-
cada nasceu desta constatação. 

Não faltaram críticas à posição 
omissa da cúpula do Judiciário nas 
negociações, aceitando a quebra da 
autonomia e da independência orça-
mentária. “Faltou uma postura mais 
incisiva do Judiciário para que o or-
çamento fosse respeitado, o comando 
do Judiciário segue cumprindo um 
papel pífio” disse a dirigente.

Sobre os desafios apontados para 
o próximo período, Leica destacou a 
importância de aprofundar o debate 
sobre o papel do serviço público, “este 
é um desafio apontado para darmos 
continuidade nessa construção de 
greve unificada do serviço público”. 

O balanço da greve foi considera-
do de um modo geral positivo por-
que derrotou a política de congela-
mento salarial. É verdade que, no 
caso do Judiciário, o projeto original 
era muito melhor, mas para avançar 
num resultado final que fosse bem 
além dos 15,8% acumulados seria 
necessário que a categoria assumisse 
de conjunto este desafio.

O papel da Fenajufe dentro da gre-
ve também foi criticado. A indefi-
nição de calendários e de planos de 
ação não ajudou na construção uni-

ficada nos estados. Diante da incapa-
cidade da federação de cumprir o seu 
papel político, “fica mantido o desa-
fio da continuidade da construção do 
LutaFenajufe”, destacou a diretora. 

A direção do sindicato avaliou 
que, no âmbito da categoria em São 
Paulo, esta foi a greve mais parti-
cipativa, com a adesão massiva no 
TRE e o surgimento de novas lide-
ranças. Elogios não faltaram para os 
grevistas da Barra Funda que ‘reno-
varam’ a forma de atuação e orga-
nização na greve, confeccionando 
cartazes e faixas. A organização, 
disciplina e mobilização dos servi-
dores da Baixada Santista também 
foi apresentado como aspecto posi-
tivo da greve. Algo que também se 
aplica ao fórum trabalhista de Gua-
rulhos e nas regiões do ABC, Alto 
Tietê e demais cidades do interior. 

Também foi destacado a realização 
dos “apagões” que aconteceram no 
TRF/JF, Barra Funda e TRE.

Para a direção do Sintrajud, um 
dos desafios que se colocam neste 
momento é a retomada da luta pelo 
projeto de carreira no Judiciário, as-
sim como enfrentar as ameaças con-
tidas na ‘regulamentação’ do direito 
de greve e na previdência comple-
mentar (Funpresp). Além, é claro, do 
acompanhamento da tramitação do 
PL 4363 na Câmara. Para dar conta 
de tudo isso, a continuidade da par-
ticipação dos servidores é essencial. 
“Nosso desafio é fazer com que es-
sas pessoas que estiveram presentes 
nesses momentos importantes não se 
afastem do sindicato daqui pra frente, 
porque temos desafios ainda maiores 
do que estes que enfrentamos até o 
momento”, disse Leica. 

Buscando resgatar um pouco o que foi a luta pela reposição salarial, 
Antonio Melquiades “Melqui”, diretor do Sintrajud e da Fenajufe, falou 
sobre o processo de negociação em torno do Projeto de Lei 4363/2012, 
que aumenta a GAJ de 50% para 100%, em três anos (2013, 2014 e 2015).

Ocorre que, apenas depois do desmonte da greve, o governo do PT si-
nalizou em não concordar com R$ 714 milhões oriundos das sobras das 
FCs cheias, necessários para assegurar a implantação total do PL 4363.

Segundo o dirigente, desde o início das conversas com o Supremo sem-
pre foi questionado se havia acordo com o governo sobre esta viabilidade 
financeira. A resposta era que não precisava de acordo, por se tratar de um 
orçamento do próprio Judiciário. Porém, na audiência com o presidente do 
STF, o problema veio à tona. “O governo está contestando as contas do Judi-
ciário”, denunciou Melqui. 

O  dirigente disse que o diretor-geral do STF, Amarildo Vieira, informou 
que seria preciso ainda concluir a avaliação dos dados orçamentários de cada 
tribunal para verificar se a conta fecha ou não. Melqui alertou ainda que a 
categoria precisa acompanhar de perto a tramitação do projeto e estar prepa-
rada para enfrentar resistências do governo à sua aprovação e implantação.

PL 4363/12, impasse no orçamento

Jesus C
arlos
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Várias categorias do fun-
cionalismo da Baixada 
Santista realizaram no 

dia 22/09 a II Plenária dos Fede-
rais. A atividade foi organizada 
por entidades das categorias do 
Judiciário Federal, Auditores 
do Trabalho, Receita Federal, 
Ministério Público da União, 
Advogados da União, Anvisa-
-Fenasps, e Peritos da Polícia Fe-
deral. Ela também contou com a 
presença dos servidores do Ju-
diciário Estadual representados 
pela Assojubs e Sintrajus, dos 
servidores municipais de San-
tos, da Construção Civil e dos 
Oficiais de Justiça Avaliadores 
Federais, entre outras categorias.

Na oportunidade, os servido-
res reafirmaram a importância 
da unidade do funcionalismo 
na greve de 2012, e resgataram a 
atuação conjunta na defesa dos 
direitos e de um serviço público 
de qualidade. No entanto, para 
as categorias a luta não acabou, é 
preciso manter o espírito de uni-
dade para evitar os novos ata-
ques já revelados pelo governo, 
entre eles, a “regulamentação” 
do direito de greve.

Para Carmen Melo, diretora 

do SINAT (Sindicato dos Au-
ditores Fiscais do Trabalho) 
apesar de sua categoria não ter 
fechado acordo com governo, 
a unidade foi uma vitória para 
derrotar a política de reajuste 
zero. “Os avanços em algumas 
negociações se deram, única e 
exclusivamente, devido à luta 
unificada, por isso, temos que 
comemorar a união dos servi-
dores (...) não fechamos acordo 
com o governo, mas a luta con-
tinua e tem que ser conjunta”, 
observou a dirigente.

Para o representante da 
União dos Advogados, Flávio 
Augusto Cabral Moreira, é 
preciso manter e fortalecer a 
unidade contra as próximas 
ofensivas do governo.  “É pre-
ciso dar continuidade na luta 
unificada dos federais e, que 
esta união permaneça, inclu-
sive, para lutarmos contra a 
‘regulamentação’ do direito de 
greve imposto pelo governo 
Dilma”, afirmou.

Além da unidade das catego-
rias do funcionalismo pela pau-
ta de reposição salarial, a greve 
foi um instrumento aglutinador 
que rearticulou os servidores 

a superar uma passagem his-
tórica de lutas fragmentadas e 
de sucessivas derrotas. “A gre-
ve unificada foi um momento 
de reconstrução de espaço e de 
reorganização dos servidores”, 
lembrou Adilson Rodrigues, di-
retor do Sintrajud.

Sucessivos ataques foram 
impostos pelo governo numa 
tentativa inócua de desmon-
tar o movimento paredista. 
Mas, os servidores respon-
deram com o fortalecimento 
das greves em curso e a de-
flagração de novas catego-
rias.  “Os servidores reagiram 
contra o decreto anti-greve 
e o corte de ponto, fomos às 
ruas e denunciamos o gover-
no intransigente, ocupamos 
espaço na mídia, tumultua-
mos os aeroportos e portos 
e ameaçamos as eleições. A 
greve criou um fato político e 
forçou Dilma negociar”, lem-
brou Adilson Rodrigues.

Os servidores também rea-
lizaram o debate sobre Direito 
de Greve e Negociação Cole-
tiva, nos mesmos moldes do 
Conselho de Base (veja a co-
bertura na pág. 3)

II PlenárIa dos FederaIs em santos

Unidade dos servidores federais foi 
a maior vitória da greve de 2012

A maior greve desses últimos dez anos, em defesa dos direitos e por um serviço público e de qualidade.

Intensificar a mobilização nos estados para 
garantir a aprovação da PEC 555/06. Este 
é um dos desafios dos servidores da Frente 

Nacional São Paulo em defesa da PEC que põe 
fim à cobrança de contribuição previdenciá-
ria sobre os proventos dos servidores públicos 
aposentados e pensionistas.  

Os representantes das entidades sindicais do 
serviço público – federal, estadual e munici-
pal – estão discutindo algumas ações unifica-
das que possam impulsionar a aprovação da 
PEC 555/06. O projeto propõe a revogação do 
artigo 4º da Emenda Constitucional (EC) nº 
41/2003 (Reforma da Previdência), que insti-
tuiu a cobrança da contribuição previdenciá-
ria sobre os proventos dos servidores públicos 
aposentados e pensionistas.

A taxação faz parte do primeiro e mais vio-
lento ataque aos servidores públicos em 2003, 
pelo ex-presidente Lula (PT) com a aprovação 
da Reforma da Previdência, a mesma que vem 
sendo questionada pelo ministro do STF, Joa-
quim Barbosa, no julgamento do “mensalão”, 

que aponta a compra de votos para aprovação 
da Reforma da Previdência.  

Para aposentada e coordenadora do Nú-
cleo de Aposentados do Sintrajud, Ana 
Fevereiro, representando o Sintrajud no 
Fórum Nacional São Paulo, depois das 
declarações de Barbosa, os servidores de-
veriam exigir a revogação desta reforma. 
“Temos a chance de reverter à taxação”, 
considera. Ainda, lembrando do lamen-
tável episódio que garantiu a aprovação 
da reforma da previdência, Ana avaliou o 
ocorrido como “um escandaloso confisco 
aos aposentados” e questionou “por que 
não taxaram os banqueiros?”. 

Os servidores prometem seguir mobiliza-
dos para incentivar a participação de mais 
colegas, “esta luta é de interesse de todos, 
não podemos nos preocupar somente com 
o presente, é preciso olhar também para o 
futuro”, disse Ana, ao convocar todos os ser-
vidores da ativa e aposentados para a luta 
pela aprovação da PEC.

Intensificar as mobilizações 
pela aprovação da PEC 555/06
Todos os servidores da ativa e aposentados estão sendo convocados a lutar pela aprovação 

da PEC 555/06, projeto que acaba com a cobrança de contribuição previdenciária. 

Eleições 2012: em 
quem votar?

edItorIal

Estamos na reta final da campanha eleitoral. 
Muitos dizem que a eleição é a festa da democra-
cia. Dizem ser o momento no qual a população 
pode escolher seus representantes.

Estas eleições acontecem após os servidores 
federais terem realizado a maior greve dos úl-
timos 10 anos. Uma greve que conseguiu supe-
rar a política de congelamento salarial imposta 
pelo governo Dilma Rousseff (PT). E as dificul-
dades que as categorias superaram nesta cam-
panha salarial foram iguais, senão maiores, do 
que as do tempo do FHC (PSDB). Isso por que 
a política econômica que é aplicada no Brasil é 
a mesma. Pagamento religioso dos serviços da 
dívida pública, benefícios às empresas e ataques 
ao serviço público.

Na hora de votar, os servidores do Judiciário de-
vem se lembrar da atuação dos parlamentares dos 
grandes partidos ao longo dos últimos anos. Tanto 
os da oposição de direita (PSDB e DEM) quanto 
da base aliada do governo federal: PT,  PMDB, 
PRB, PP, PDT, PSB, PPS e PCdoB, entre outros.

Devem recordar de quando os deputados des-
ses partidos esvaziavam as sessões da Comissão 
de Finanças e Tributação para que o PL 6613/09 
não fosse apreciado.

Os trabalhadores do funcionalismo público 
também precisam se lembrar da aprovação do 
Funpresp, que privatizou a previdência dos ser-
vidores públicos. Apresentado pelo PT, o proje-
to teve apoio expresso do PSDB, contou com o 
empenho do ministro da previdência, Garibaldi 
Filho, do PMDB e da base aliada do governo, in-
cluindo o PRB. Ou seja, todos defendem a mes-
ma política: arrocho para os trabalhadores, pri-
vatizações, sucateamento do serviço público, em 
benefício do capital.

Além de atacar os servidores e os serviços pú-
blicos, desmontando o Estado, esses partidos 
estão envolvidos em sérias denuncias de corrup-
ção. Uma prática frequente nos municípios, nos 
estados e na União. Como se isso não bastasse, 
esses partidos são financiados por empreiteiras, 
grandes empresas e grandes bancos, que depois 
das eleições cobram a fatura.

Estamos acompanhando o julgamento de 
maior caso de corrupção que o Brasil já viu: o 
mensalão do PT.  Ao mesmo tempo em que jul-
ga este caso, está sob análise do Supremo Tri-
bunal Federal o processo em que se denuncia a 
corrupção do PSDB, na campanha do senador 
Eduardo Azeredo, em 1998. Outros grandes 
partidos também estão até o pescoço em casos 
desvios de verbas públicas e fraudes. São farinha 
do mesmo saco.

Nessas eleições, não podemos apoiar os parti-
dos que retiram os nossos direitos e estão até o 
pescoço no lama da roubalheira. Devemos vo-
tar nos partidos que nos ajudaram a lutar contra 
congelamento dos nossos salários. Os partidos 
que usam o seu pouco tempo de TV para apoiar 
as nossas mobilizações. Aquelas agremiações 
que defendem um serviço público de qualidade 
e a valorização do servidor. Os partidos que não 
recebem dinheiro das empreiteiras e dos bancos 
para realizar as suas campanhas. O Sintrajud cha-
ma os servidores a votarem nos candidatos e par-
tidos comprometidos com as lutas da categoria.
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A negociação em torno dos 
dias de greve no Tribunal 
Regional Eleitoral começa a 

avançar, mas ainda é insuficiente. Na 
tarde de quarta-feira (03), a presidên-
cia do TRE-SP propôs desconsiderar 
25% das horas da greve e estender o 
prazo para compensá-las: um ano a 
partir de dezembro próximo.

Os servidores foram unânimes ao 
rejeitar a proposta e seguem mo-
bilizados, apesar de reconhecerem 
um avanço na proposta. “Depois de 
cometer várias ilegalidades e arbitra-
riedades, presidência tem o dever de 
avançar nessa proposta”, afirma Adil-
son Rodrigues, diretor do Sintrajud.

Os servidores sabem que apesar 
de pequeno, o avanço na proposta é 
resultado da união e mobilização da 
categoria. Por isso, realizam nova as-
sembleia na quarta-feira (10), às 14h. 

Durante a reunião, o juiz auxiliar 
da presidência, Marco Antonio Var-
gas, tentou condicionar a proposta 
a dois parâmetros: o sindicato não 
reivindicaria a aplicação da forma de 
compensação no TSE, que ainda será 
definida. E que a proposta apresen-
tada pelo TRE-SP não sirva de base 
para futuras negociações. Ambos fo-
ram rejeitados na assembleia.

Os dirigentes do Sintrajud e repre-
sentantes dos servidores afirmaram 
ao magistrado que a proposta preci-
sa ser melhorada. Eles reivindicam a 
forma adotada no IBGE: compensa-
ção de 25% das horas da greve.

Argumentaram também que no 
Poder Executivo, 50% das horas de 
greve serão abonadas e as restantes, 
compensadas. Ainda disseram que a 
compensação no STF será por serviço 
represado. Forma que também pode 

ser aplicada aos servidores do TSE.
A presidência diz que a proposta 

é um avanço e não representa uma 
punição à categoria. Os servidores 
discordam e seguem mobilizados. 
Adilson elenca algumas medidas ile-
gais e arbitrárias cometidas pelo pre-
sidente do TRE-SP: não reconheci-
mento da greve; desconto das horas 
e dos salários da categoria; o uso da 

força policial para inibir os grevistas; 
o impedimento de servidores públi-
cos ingressarem no TRE, em horário 
de funcionamento e a pressão sobre 
os que exercem cargos de chefia para 
que não aderissem à greve.

“Para corrigir as ilegalidades e ar-
bitrariedades cometidas neste tribu-
nal, é preciso um bom aceno pela 
administração”, concluiu. 

debate 36ª Conselho de base

É preciso barrar as leis que restringem o direito 
de greve no serviço público

Intensificar o debate e a intervenção no Congresso Nacional para impedir a aprovação de leis que visam restringir o direito de greve no serviço público. 

Na 36ª Reunião do Conse-
lho de Base do Sintrajud, 
realizada no sábado (29), 

os servidores debateram sobre 
“Direito de greve e negociação 
coletiva no âmbito do serviço pú-
blico”. A reunião teve exposições 
do advogado do Sintrajud Cesar 
Lignelli, do coordenador geral do 
Sintrajud Adilson Rodrigues e do 
representante da CSP-Conlutas, 
Paulo Barela. 

Os servidores avaliaram que é 
preciso manter a unidade para 
barrar os projetos que atacam di-
reitos, com a mesma unidade e 
força que derrotou a política de 
congelamento salarial de Dilma 
Rousseff (PT).

O advogado do Sintrajud, Ce-
sar Lignelli, falou sobre o di-
reito de greve nos dias de hoje 
e sobre as decisões judiciais e 
administrativas e das formas de 
ataque ao exercício do direito 
legítimo de greve.

Explorou as contradições do 
direito de greve. “Antes de 1988, 
os servidores eram proibidos de 
fazerem greve, após a Constitui-
ção, paradoxalmente, é permiti-
do à sindicalização, o direito de 
greve, mas não o direito a nego-
ciação”, observou. 

Lembrou da decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) em 
2007, que ao apreciar três man-
dados de injunção, impetrados 

por entidade de servidores, a Cor-
te “assegurou” a aplicação da Lei 
7.783/89, a mesma que rege a gre-
ve na iniciativa privada. 

Sobre as decisões judiciais e ad-
ministrativas, em particular do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
para o julgamento pela legalida-
de ou não das greves, o advogado 
elencou uma série de abusos que 
visam atacar o direito de greve, 
dentre eles, a imposição de per-
centuais. Fato recente aconteceu 
na última greve no TRE-SP, onde 
foi determinada a manutenção de 
80% dos servidores trabalhando.

 Para Adilson, antes de discu-
tir a regulamentação do direito 
de greve, “é preciso garantir a 
organização sindical plena, li-
beração de dirigente e efetiva 
negociação coletiva”. 

Sobre os projetos de regulamen-
tação do direito de greve, Adilson 
destacou que o PLS 710/11, do Se-
nador Aloysio Nunes (PSDB-SP) é 
uma afronta à organização sindical.

“Este projeto, em sua essência 
inviabiliza o direito de greve no 
serviço público, impõe a necessi-
dade de quórum para deflagração 
e cessação da greve com norma 
específica, obedecida o princípio 
da máxima representatividade; 
comunicado de greve com 30 dias 
de antecedência, onde somente 
após o comunicado de greve po-
derá instalar mesa de negociação e 

a greve não poderá ser deflagrada 
antes de finalizar negociação e to-
das as outras modalidades de arbi-
tragem e conciliação nele elenca-
do, além de assegurar que a greve 
passaria a ser facultada e não mais 
assegurada”. 

Adilson Rodrigues ressaltou 
que “de antemão com o PLS 
710/11, já fica decretado o corte 
de salário”, concluiu o dirigente 
ao questionar que o governo quer 
retirar das categorias do funcio-
nalismo o seu instrumento de re-
sistência: a greve!

Paulo Barela, dirigente da CSP-
-Conlutas foi um dos articulado-
res no Congresso Nacional da re-
tirada do PLS 710/11 da ordem do 
dia, através do pedido de audiên-

cia pública. Para o dirigente, a lei 
de greve dos servidores públicos 
não precisa ser regulamentada, 
pois na Constituição, em seu arti-
go 9º, já está assegurado o direito 
de greve, “competindo aos traba-
lhadores decidir como exercê-lo e 
os interesses que devam por meio 
dele defender”. 

Para Barela a ordem das coisas 
começa pela garantia de negocia-
ção e celebração de acordo coleti-
vo, fixação de data-base e direito 
irrestrito de greve. “Não cabe à lei 
ordinária, contaminada pelos as-
pectos conjunturais, regulamentar 
o direito de greve, porque subor-
dina a liberdade de organização 
sindical aos interesses do governo 
de plantão”, concluiu. 

29/09/12 - 36ª Reunião do Conselho de Base

Jesus Carlos

Jesus Carlos

No TRE-SP, servidores rejeitam nova proposta de 
compensação e seguem mobilizados para melhorá-la

Categoria reconhece avanço na proposta, mas reafirma: ‘Depois de tantas ilegalidades e arbitrariedades, presidência tem o dever de
avançar nessa proposta’. Nova assembleia na quarta-feira (10), 14h

03/10/12 - Assembleia no TRE-SP
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Jornal do Judiciário

Com a iminente retomada da 
mobilização pelo PCS-4, a catego-
ria tem que enfrentar os velhos pro-
blemas de sempre: falta de vontade 
política por parte do STF, mano-
bras do Executivo e do Legislativo 
e, sobretudo, o inevitável desres-
peito ao direito de greve por meio 
do assédio moral, seja por meio de 
ameaças diretas ou mesmo velada 
dos assediadores.

Os trabalhadores dos tribunais, 
dos fóruns de 1ª Instância e cartó-
rios eleitorais não podem se calar 
diante das práticas de violência e 
assédio moral que aumentam a 
cada dia. Além do assédio pratica-
do por chefias e juízes, há também 
o institucional. São as pressões por 
metas impossíveis de serem cum-
pridas, nos mutirões, nas concilia-
ções e correições, além da pressão 

infundada para compensação dos 
dias de greve, mesmo que em mui-
tos casos o trabalho represado já 
tenha sido executado.

O caminho para inibir as ações 
dos assediadores é romper o 
silêncio denunciando-os; em 
contrapartida, o sindicato fará 
denúncias públicas contra os 
agressores, além das ações políti-
cas e jurídicas cabíveis.

Um bom exemplo disso foi o 
caso de Fábio Kiyoshi Sakata, 
ex-servidor do TRF-3. Ele parti-
cipou da greve de 2010 e optou 
deixar o serviço público e ir para 
a iniciativa privada .

Relembrando o já noticiado 
nas edições 434 e 441 do Jornal 
do Judiciário, numa tentativa 
de constranger e descaracteri-
zar a sua participação na greve, 

o chefe de gabinete do desem-
bargador federal André Nekats-
chalow, Rui César Nakai, fez 
constar em seu prontuário duas 
faltas injustificadas durante o 
movimento. Porém, essa situa-
ção foi totalmente revertida em 
favor do servidor graças à atu-
ação do Departamento Jurídico 
do Sintrajud, após os trâmites 
do Recurso Administrativo.

Agora, em mais uma interven-
ção do Jurídico do Sintrajud, em 
um desdobramento desse caso, 
essa conduta abusiva e de claro 
ato de perseguição de Rui César 
Nakai está sendo objeto de apu-
ração junto à Administração do 
TRF-3 por meio uma Represen-
tação protocolada pelo Sintrajud 
(PA 02619/12 – SEGE).

O exemplo acima pode aconte-

cer a qualquer um. Por isso, caso 
sinta-se constrangido por alguma 
prática de chefias e juízes, procu-
re imediatamente o Sintrajud/SP, 
ou o comando de greve. 

Embora a lei 8.112/90 não 
aborde claramente a questão do 
assédio moral, a conduta do as-
sediador pode ser enquadrada no 
Regime Jurídico Único, porque 
fere o dever da moralidade, po-
dendo constituir-se em inconti-
nência de conduta.

O assédio moral não pode ser 
entendido como natural, princi-
palmente porque ele traz sérias 
consequências à vida do servidor 
e profundos transtornos nas re-
lações de trabalho. Portanto, não 
se intimide, denuncie! Lembre-se 
que o silêncio é a maior “arma” 
dos assediadores!

Sintrajud ingressa com representação contra 
chefe de gabinete: relembre o caso

Ana Luiza, candidata a 
prefeita pelo PSTU nº 16

 Em evento organizado pelo Sintrajud, servidora do TRF-3 denuncia a 
privatização do PSDB, PT, DEM e PSD

Desde 2006, Akiko Akiyama 
disputa os processos eleitorais 
pelo Partido Socialismo e Li-
berdade (PSOL) dedicando sua 
campanha as reivindicações dos 
trabalhadores. 

Defende melhorias no transporte 
público, coleta de lixo e iluminação 
nos bairros. “Como mulher e tra-
balhadora, defendo mudanças na 
política e também a conscientização 
dos trabalhadores por seus direitos”, 
disse Akiko. 

A candidata da categoria questiona 
que aos trabalhadores cabem apenas 
as obrigações. “É taxa do lixo, taxa de 

inspeção de carro e os direitos, não 
existem mais?” criticou.

Akiko Aki é candidata a 
vereadora pelo PSOL nº 50.900

“Os recursos públicos devem ser 
destinados ao serviço público, é assim 
que se governa para os trabalhadores”. 
Com essa frase, a candidata à prefei-
tura de São Paulo pelo PSTU (Partido 
Socialista dos Trabalhadores Unifi-
cado) Ana Luiza Figueiredo Gomes 
sintetiza parte de seu programa.

Ela apresentou suas ideias à cate-
goria num bate papo realizado pelo 
Sintrajud. Como tradicionalmente 
acontece nas as eleições, o Sintrajud 
abre espaço aos candidatos da cate-
goria. Neste ano, somente Ana Luiza 
participou do evento. A candidata a 
vereadora pelo Psol Akiko Akyama 
não pôde comparecer.

Ana, que já foi diretora do Sintra-
jud e atualmente está licenciada da 
diretoria da Fenajufe, defendeu que 
São Paulo deve ser governada para 
os trabalhadores, investindo seus re-
cursos em saúde, educação, moradia 
e transporte público.

Defendendo a estatização do sis-
tema de saúde, Ana denunciou a 
privatização do setor promovida 
pelo governo Kassab, por meio das 
concessões feitas às Organizações 
de Saúde (OS). “Essa é a mesma 

política de privatização utilizada 
por Dilma”, denunciou, ao ressaltar 
que não vê diferença entre Serra 
(PSDB), Haddad (PT) e Russoma-
no (PRB).

A candidata explicou que o PSTU 
participa do processo eleitoral para 
“disputar a consciência dos trabalha-
dores”, mas que estes devem confiar 
apenas nas suas lutas e organização 
para realmente mudarem o estado 
de coisas. “Esse é o processo (o de 
lutas e mobilizações) onde o PSTU 
dedica o seu cotidiano”, disse. 

assÉdIo moral
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VEJA AS CANDIDATAS DA CATEGORIA E SUAS PROPOSTAS

Final 9ª Copa de Futebol do 
Sintrajud

Na próxima sexta-feira (05) va-
mos conhecer o grande campeão 
da 9ª Copa de Futebol do Sintra-
jud. Na disputa pelo 3º lugar, se en-
frentam dois times do TRF-3, Bo-
roroska x Gabiloko. Já os finalistas 
são Barra Pesada (TRT), o melhor 
da campanha, com 100% de apro-
veitamento e o Dubbar (TRF), que 

só perdeu para o mesmo rival. 
Ao final dos jogos haverá um 

churrasco de encerramento do 
campeonato. Os jogos acontecem 
na quadra do Nacional Atlético 
Clube, Avenida Marquês de São 
Vicente, 2477, Barra Funda, a par-
tir das 21h. Compareça e torça 
pelo seu time!

Ana Luiza - prefeita nº 16

Akiko Aki - vereadora nº 50.900


