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 Reforma da Previdência
Em Minas Gerais, juiz decide 
que “mensalão” anula efeito de 
Reforma da Previdência
Central Sindical Popular - Conlutas irá 
subscrever ADIN para exigir anulação da 
reforma.
(Pág. 05)

 No Congresso  Consciência Negra  Transparência
Luta dos oficiais de justiça por 
alteração da ‘citação’ no Código 
Civil obtém avanços

Seminário sobre “O racismo e seus 
efeitos no cotidiano da população 
negra”

Sintrajud presta contas à 
categoria.

Leia edital de convocação da 
Assembleia de prestação de contas.
(Pág. 08)

Relator acata parcialmente as 
reivindicações do segmento.
(Pág. 06)

Caro filiado,

O sindicato está 
renovando os 
contratos de telefonia 
celular Claro. 
Precisamos que 
você responda ao 
e-mail sociocultural@
sintrajud.org.br,
enviado ao seu 
endereço eletrônico, 
de 07/11/12.

A categoria não pretende dei-
xar barato a submissão do 
STF perante o desrespeito 

do Executivo à autonomia orçamen-
tária do Poder Judiciário. No dia 13 
de novembro, servidores de todo o 
país irão a Brasília protestar contra 
o veto da presidente Dilma Rousse-
ff (PT) e a passividade do ministro 
Ayres Britto perante essa ingerência.

O protesto é continuidade das 
manifestações que aconteceram na 
abertura da Semana Nacional de 
Conciliação, rebatizada pelos servi-
dores como “Semana da Indignação”.

Convocada pela Fenajufe, a mani-
festação será em frente ao STF, às 15h. 
Ela vai marcar a crítica ao presidente 
do STF, por baixar a cabeça à impo-
sição do governo Dilma. Esta será a 
última semana de Ayres Britto à fren-
te do Supremo Tribunal Federal. O 
atual presidente se aposenta compul-
soriamente no próximo dia 18.

Dia 13, servidores vão a Brasília 
cobrar a integralidade do reajuste

Protesto é continuidade das manifestações que aconteceram na abertura da 
Semana Nacional de Conciliação, rebatizada pelos servidores como “Semana da Indignação”

Vem aí a festa dos 15 anos da subsede de Santos, programe-se.
Dia 29/11

No Golf Club
Ingressos limitados - 13 – 3238-3807

Governo Dilma Rousseff 
(PT) desrespeita, mais uma 
vez, a autonomia financeira 

do Judiciário, que se cur-
va diante da ingerência. 

Aceitando a ofensa, Ayres 
Britto, que está de saída do 

STF, ajuda quebrar a ima-
gem de Têmis, a deusa da 

Justiça na mitologia grega.

Dia 24, 9h, no Sintrajud. Participe!
(Pág. 07)
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IDEIAS - textos para esta seção devem ser enviados por email para imprensa@sintrajud.org.br, contendo no 
máximo 2.800 toques. Textos com excesso de caracteres serão devoldos ao autor.

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião

Os artigos não refletem necessariamente a opinião da diretoria do Sintrajud

Há praticamente um consenso na religião, na filosofia, na política, no dia a dia e na ciência, de 
que a mitomania domina o tempo situado no presente. É bem verdade que semioticamente isto 
pode ser interpretado como virtude, sobretudo nos nichos populares afeitos a malandragem.

Quanto ao ser humano, pode-se inferir sem conjecturas, de que a cultura é fundamental para 
a constituição do ser. Isto requer tanto a aplicação de regras que devem ser obedecidas como 
a observância de que estas regras estejam filiadas a algo teleológico e não escatológico por si 
só. Para isso, deve-se fazer, de forma filial e sem constrangimentos, todo um olhar panóptico 
nas diversas situações que estamos envolvidos, adicionados de muita interação para fins em 
comum. Assim sendo, é preciso sacudir a poeira! Acordo tácito não é acordo contratual (Nor-
throp Fryes). Quando pode parecer que algo será feito e prometido tacitamente, isto poderá re-
sultar em algo escatológico, tanto como a burocracia atual do Palácio do Planalto, de alteridade 
weberiana o é. Nestas situações, devemos procurar aliados, de preferência não mercenários, e 
oferecer garantias de nossa parte que possam servir de forma simbiótica, incluindo-se a so-
ciedade. O governo não nos engana mais! Pode-se enganar a muitos por algum tempo, alguns 
por algum tempo mas não todos ao mesmo tempo(Lincoln). Não estamos “falando” nem do 
capitalismo, muito embora um economista indiano, Sen, prevê países com mais força no PIB, 
tornando-os mais ricos, e em contrapartida, um maior empobrecimento capital da população, 
ou seja, das pessoas, esta que vende seu excedente de mão de obra, dando lucro e gerando mais 
prelibação capitalista.

 A vontade de muitos é de radicalizar essa luta, resumindo todo o trabalho que tivemos 
até aqui, por isso que é tão importante termos uma cultura, que nos trará uma maior co-
esão que justifique nossa força. Sem isso, os excelentes trabalhos de base e de diplomacia 
aqui e em Brasília, serão em vão. Assim, sem a cultura, somos como soldados de papel, sem 
recheio e sem essência.

A epistemologia do combate laboral

Rodrigo Carneiro - Servidor da JT/Barra Funda

Com o slogan “Quem concilia sempre sai 
ganhando. Não importa de que lado es-
teja. Um acordo justo é um acordo bom 

para todos”, o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) realiza entre os dias 07 a 14 de novembro, 
a VII edição da Semana da Conciliação.

Segundo o CNJ, idealizador da Conciliação, “a 
campanha almeja disseminar em todo o país a cul-
tura da paz e do diálogo, fortalecendo a solução 
dos conflitos de forma negociada”.  Opinião ques-
tionada pelo Sintrajud desde a primeira edição do 
evento, em 2006. Firmar acordos não significa ne-
cessariamente que Justiça foi feita. 

O CNJ prevê que a Semana Nacional de Con-
ciliação deste ano supere os números alcançados 
no ano passado: mais de 349 mil audiências reali-
zadas; 168 mil acordos fechados, movimentando, 
segundo o Conselho, R$ 1 bilhão em acordos.

Desde 2006, quando o CNJ iniciou a Semana 
da Conciliação, o Sintrajud denuncia o caráter 
nefasto dessa prática, principalmente na Justi-
ça Trabalhista.

Lá, na prática, a Conciliação é uma ferramenta 
que homologa a retirada de direitos trabalhistas: o 
patrão não paga o que prevê a legislação, o traba-
lhador ingressa com uma ação judicial, e quando 
o primeiro seria obrigado a pagar, acaba propondo 
um “acordo”, geralmente muito inferior aos valo-
res devidos. Existem mesas de conciliação apenas 
para algumas empresas, como o banco Santander.

Num cenário de acirrada competição capitalis-
ta, com o capital cada vez mais mundializado, a 
ostentação feita pelo CNJ sobre a quantidade de 
acordos celebrados passa a ser um incentivo ao 
desrespeito à legislação trabalhista. O que é pre-
judicial àqueles que cumprem todas as obrigações 
previstas na legislação.

Assim, para uma empresa sobreviver, terá de 
adotar as mesmas práticas daquelas que não res-
peitam a legislação. Nas palavras do juiz traba-
lhista Jorge Luis Souto Maior: “é um incentivo à 
perpetuação da prática e uma pena a todos aque-
les que, acreditando na eficácia da ordem jurídica, 
respeitam os direitos dos seus empregados”.

Já na Justiça Federal, a União é ré em várias ações 
de natureza previdenciária. Mas ela nunca fecha 
acordos que poderiam aliviar a situação de penúria 
de trabalhadores lesionados e acidentados, muitos, 
sem condições de qualquer atividade laboral.

O Poder Judiciário é o último recurso de um 
trabalhador na tentativa de reaver um direito ne-
gado. Esse Poder deveria atuar para que os direi-
tos trabalhistas fossem respeitados. Neste caso, 
caberia uma penalização ainda maior àqueles que 
utilizam a Semana da Conciliação para ‘tirar’ van-
tagens econômicas sobre os trabalhadores que são 
duplamente penalizados.

Com o Estado garantindo cada vez menos di-
reitos sociais, e o Poder Judiciário promovendo 
eventos que visam burlar garantias legais, aos tra-
balhadores resta acreditar na força de sua organi-
zação coletiva.

Para o Sintrajud existe apenas uma saída: inves-
timento no serviço público e nos servidores para 
celeridade nos processos judiciais e do próprio 
Poder Judiciário. Do contrário, quem continuará 
a perder serão os trabalhadores sujeitos a acordos 
rebaixados, exatamente, como são celebrados na 
Semana da Conciliação.   

A quem interessa a 
Semana da Conciliação

Editorial

Na região Nordeste, apenas 25% de 
obras prioritárias em infraestrutu-
ra está em andamento. O levanta-

mento é da Confederação Nacional da In-
dústria e foi divulgado em reportagem do 
jornal Valor econômico de terça-feira (30).

Segundo a publicação, o estudo “anali-
sou os empreendimentos na região e con-
cluiu que o escoamento da produção dos 
nove estados pode travar nos próximos 
anos”. Dos 83 projetos tidos como priori-
tários pela CNI, apenas um quarto deles 
está em andamento.

Esses projetos somam, sempre de acordo 
com a reportagem, R$ 25,8 bilhões, cujos 
“investimentos são encabeçados, em larga 
escala, pelo poder público. Apenas 15% 
das obras que estão em estudo ou em exe-
cução contam com a participação da ini-
ciativa privada”.

Durante a campanha salarial do funcio-
nalismo federal, o governo argumentava 
que não poderia conceder reajuste, pois 
necessitaria de recursos para investimen-
tos em infraestrutura. Mas, quando se 
olha o andamento dos projetos de infra-
estrutura na região Nordeste percebe-se a 
fragilidade do discurso do governo Dilma 
Rousseff (PT).

TCU recomenda paralisação de 22 
obras federais de infraestrutura

Além da falta de investimento, reportada 
acima, outra notícia publicada na terça-feira 
(30) acende o sinal de alerta em torno do 
desvio de recursos públicos. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) 
informou que recomendou a paralisação de 
22 obras de infraestrutura em todo o país. 
Agora, a decisão cabe ao Congresso Nacio-
nal, “que deverá analisar as auditorias rea-
lizadas pelo tribunal”, explica a reportagem 
do portal UOL.

Segundo a reportagem, das 22 indica-
ções, 15 são em obras que não tiveram seus 
problemas resolvidos, ou seja, são reinci-
dentes. “Sete obras tiveram seus primeiros 
apontamentos de irregularidades”, afirma 
a reportagem.

Além disso, foram encontrados indícios 
graves de irregularidades em outras 96 obras, 
mas com a recomendação de continuidade.

Das irregularidades encontradas pelo 
TCU, 45% referem-se a práticas de superfa-
turamento e 41%, a projetos deficientes ou 
desatualizados. Ao todo, a fiscalização de 
2012 avaliou 514 obras, das quais metade é 
ligada ao setor de transportes. O total da do-
tação orçamentária é de R$ 32,7 bilhões.

Projetos em infraestrutura 
no país estão parados

CNI mostra fragilidade do discurso usado pelo governo de que concedendo 
reposição salarial a servidores não poderia investir em infraestrutura
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A greve deste ano no Judici-
ário Federal pela reposição 
salarial contou com forte 

participação dos servidores da Justi-
ça Federal de Araraquara. Localizada 
a 288 km da capital, os trabalhadores 
daquele fórum deram um exemplo 
de organização e mobilização. 

Terminada a greve, os diretores 
do Sintrajud Cléber Borges e Er-
lon Sampaio foram até ao fórum 
negociar a compensação dos dias 
parados, uma vez que na 2ª Vara, 
num primeiro momento, fora de-
terminada a reposição hora a hora. 

Magistrada revê decisão
A juíza da 2ª Vara de Araraqua-

ra, Vera Cecília de Arantes Fer-
nandes Costa, havia dito aos ser-
vidores, num primeiro momento, 
que a compensação dos dias de 
greve seria hora a hora. Tal deter-
minação causou estranheza, pois 
esta não havia sido a orientação 

dos demais fóruns e do Conselho 
da Administração do TRF-3. 

Procurada pelos dirigentes, a ju-
íza atendeu à reivindicação da ca-
tegoria, revendo sua posição, so-
bre o modo de compensação dos 
dias, ou seja, por serviço represa-

do, dando sua palavra: “Aqui não 
vai ter compensação hora a hora”, 
disse a magistrada, com firmeza, 
aos dirigentes sindicais, demons-
trando sua compreensão e reco-
nhecimento aos esforços realiza-
dos pelos servidores daquela Vara.

Os diretores parabenizaram a ati-
tude da magistrada de rever seu posi-
cionamento e lembraram, afinal, que 
as políticas de congelamento salarial 
e o sucateamento no serviço públi-
co não são problemas que atingem 
apenas os servidores mas também 
a magistratura, que também tem se 
mobilizado contra o desrespeito do 
governo para com a autonomia do 
Judiciário e a Constituição.

Para Cléber Borges, “a decisão 
da magistrada em rever sua posi-
ção, optando pela compensação 
por serviço represado, foi muito 
positiva, demonstrando sua soli-
dariedade à luta dos servidores por 
reajuste salarial. A independência 
do Poder Judiciário vem anual-
mente sendo desrespeitada pelo 
Governo, com vetos ao orçamento 
e congelamento dos vencimentos 
de servidores e juízes. Devemos 
lutar por mais respeito aos nossos 
direitos”, finalizou o dirigente.

A categoria se prepara para en-
frentar a dramática situação 
vivida pelos Oficiais de Jus-

tiça das subseções de Osasco, Mauá 
e Santo André. Essa foi a decisão da 
assembleia do setor, realizada no Sin-
trajud no dia 25 de setembro.

“Vamos somar todos os esforços, 
para que os colegas não sejam penali-
zados com a indiferença da adminis-
tração”, diz Erlon Sampaio, da diretoria 
do Sintrajud, também oficial de justiça.

Além de cobrar a administração 
por soluções estruturais, os OJAF´s 
exigem que ameaças e cobranças se-
jam imediatamente cessadas. O seg-
mento também pretende dar visibili-
dade à situação vivida nas subseções: 
“É preciso que a sociedade saiba o 
que está acontecendo, que é de res-
ponsabilidade da administração do 
TRF-3”, diz Erlon.

Na reunião, foram apontadas al-
gumas medidas para amenizar a 
situação de Osasco, que poderão 
ser estendidas a outras cidades: 1) 
estabelecimento de cota mensal de 
60 mandados, preferencialmente 
urgentes e prioritários; 2) autoriza-
ção para devolução dos mandados 
do acervo acumulado; 3) que sejam 
dilatados os prazos para seus cum-

primentos; 4) suspensão do cumpri-
mento dos mandados nas execuções 
fiscais; 5) afastar a competência da 
Central o cumprimento das comar-
cas contíguas, determinando aos ju-
ízes que expeçam cartas precatórias; 
6) imediata posse de novos oficiais, 
para tanto, utilizando o concurso do 
TRT-2, que prevê tal possibilidade, 
aumentando o quadro, dada a ine-
xistência de concurso em vigor na JF.

Três meses sem resposta
Já passaram três meses desde que 

o Sintrajud cobrou da administra-
ção do TRF-3 melhorias naquelas 
subseções. Mas até agora não houve 
nenhuma resposta efetiva. 

No dia 30 de outubro, numa reu-
nião com representantes do Sintra-
jud, dos OJAFS daquelas subseções 
e da Assojaf-SP, a administração do 
tribunal sinalizou soluções muito tí-
midas, que não resolvem os proble-
mas, nem minimamente.

Entre as medidas apresentadas, es-
tava a sugestão de que os OJAF´s da 
Ceuni de São Paulo que cumprem 
mandados perto de Osasco também 
assumissem mandados daquela sub-
seção. Para o Sintrajud essa medida 

vai apenas sobrecarregar os OJAF´s 
da Ceuni, sem resolver o problema, 
até por que, a subseção de Osasco 
atende seis cidades, além de impor 
remoções compulsórias e remaneja-
mentos de serviços que colocam uns 
trabalhadores contra os outros.  “É 
preciso que os concursados do TRT-
2 sejam alocados em Osasco, para 
minimizar a situação dos nossos co-
legas daquela cidade, que chega a ser 
desumana”, diz Erlon Sampaio.

Entenda a situação de Osasco
Apenas quatro OJAF´s atuam em 

Osasco. Mensalmente, as duas va-
ras da JF e as varas do JEF expedem 
1.200 mandados. Número que ga-
nha volume quando contabilizados 
os mais de 1000 mandados que cada 
OJAF, em média, guarda em sua re-
sidência. “O mandado sai do escani-
nho da vara, vai para o escaninho da 
central de mandados, e vai para uma 
caixa na minha casa”, ironizou uma 
servidora.

Mesmo diante desse caos, os 
OJAF´s estão sofrendo inúmeras co-
branças e ameaças, o que foge ao mí-
nimo do bom senso. Essas cobranças 
ignoram que o não cumprimento de 

algum mandado não acontece por 
falta de vontade daqueles servidores, 
mas pela inexistência de condições 
de trabalho. Por isso, outra decisão 
da assembleia foi exigir o fim de 
qualquer cobrança e ameaça contra 
os OJAF´s.

Em situação semelhante estão as 
centrais de mandados da JF de Mauá 
e Santo André. Para enfrentar essa 
situação, que é dramática, os OJAFS 
apontam, inclusive, a possibilidade 
de construir uma greve, caso não 
haja avanços.

Oficiais se mobilizam para enfrentar caótica 
situação em Osasco, Santo André e Mauá

Arquivo de servidor

Juíza da JF de Araraquara revê posição e aceita 
compensação da greve por serviço represado

Juíza da 2ª VF de Araraquara, Vera Cecília Costa recebeu dirigentes do Sintrajud e disse que reposição não será ‘hora a hora’; 
sindicato reafirma: luta pelo respeito à autonomia e contra o veto a reajustes é de todo Judiciário

16/08/12 - Greve dos servidores da JF de Araraquara

Divulgação

Passados três meses da cobrança feita pelo Sintrajud, por melhorias naquela subseção, 
TRF-3 não dá nenhuma resposta efetiva

O Grito - Van Gogh
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Por Juliana Silva e Caê Batista

Para a cúpula do Judiciário 
Federal, a abertura da Se-
mana Nacional da Concilia-

ção seria um dia de festa. Mas os 
servidores mobilizados aproveita-
ram a quarta-feira (07) e rebatiza-
ram o evento: “Semana Nacional 
da Indignação”.

Na capital paulista, os protestos 
foram concentrados nos fóruns 
trabalhista Ruy Barbosa e Pedro 
Lessa. Em Santos, os servidores 
utilizaram as escadarias do prédio 
da Justiça Federal para dizer não 
ao rebaixamento do PL 4363/2012. 
Também aconteceram manifesta-
ções em outras capitais do país: 
Porto Alegre (RS), Belo Horizonte 
(MG) e Maceió (AL).

O protesto teve como alvo o go-
verno Dilma Rousseff (PT), pelo 
veto ao orçamento do Poder Judi-
ciário, demonstrando sua falta de 
compromisso com um serviço pú-
blico de qualidade. Além do Execu-
tivo, porém, a categoria teve outro 
alvo: a cúpula do Poder Judiciário, 
que aceitou calada, mais uma vez, 
a ingerência do governo federal so-
bre o orçamento do Poder.

“Como confiar numa autorida-
de que coloca no papel, mas não 
tem a hombridade de garantir 
aquilo que assinou? Não podemos 
confiar nem no que está escrito”, 
afirmou Tarcísio Ferreira, diretor 
do Sintrajud, na manifestação em 
frente ao fórum Ruy Barbosa. Ele 
se referindo à assinatura do minis-
tro Ayres Britto no PL 4363, onde 
consta que existe um acordo entre 
os Poderes sobre o projeto.

Esse mesmo tom permeou a ma-
nifestação que aconteceu na Av. 
Paulista e em Santos: “Estamos 
denunciando a falta de compro-
misso (do Judiciário) com a cate-
goria, a falta de independência e 
autonomia deste Poder em relação 
ao governo Dilma Rousseff que, 
mais uma vez, demonstra a sua 
incapacidade de negociar com os 
trabalhadores do serviço público 
e de garantir acordos firmados. 
Mas, nós não vamos aceitar ca-
lados este desrespeito”, disse Ana 
Luiza, diretora da Fenajufe.

Próximos passos
A postura do governo Dilma 

Rousseff ultrapassou todos os li-
mites, por isso, os servidores pro-
metem novas manifestações: “O 
acordo tem que ser cumprido e ga-
rantido, o Judiciário não pode mais 
se submeter a este tipo de postura 
do Executivo. Não pode aceitar que 
o governo intervenha nas as verbas 
do próprio poder e impeça a sua 
utilização”, disse Ana Luiza.

A próxima manifestação contra o 
veto do governo Dilma Rousseff e a 
submissão da cúpula do Judiciário 
será na terça-feira (13), na despe-
dida do ministro Ayres Britto do 
STF. Servidores do país todo irão 
à porta do Supremo dizer que não 
aceitam a imposição do Executivo 
e a subserviência do Judiciário.

No dia da posse de Joaquim Bar-
bosa na presidência do STF, 23 de 
novembro, também serão realiza-
das manifestações em São Paulo 
e em Brasília. Na oportunidade, 
a categoria entregará um abaixo 
assinado ao novo presidente, exi-
gindo o cumprimento do acordo 
firmado entre os Poderes. Além 
disso, os servidores seguirão pres-
sionando os parlamentares para 
que o PL 4363/12 seja aprovado 
em regime de urgência no plená-
rio da Câmara.  

Juízes também realizam protesto
Em São Paulo, a mobilização dos 

servidores aconteceu no mesmo 
momento em que a magistratura 
boicotou a Semana da Conciliação. 
Entre as reivindicações dos juízes 
também estavam a independência 
e a autonomia orçamentária do Ju-
diciário. Motivo que levou alguns 
servidores a considerarem positiva 
a iniciativa, para o fortalecimento 
da luta de todos.

“Sem um Poder Judiciário for-
te e coeso não há o exercício da 
democracia”, alertava o manifesto 
lido pela presidente da Amatra-2, 
Patrícia Almeida Ramos, no fó-
rum Ruy Barbosa. Os magistra-
dos denunciaram que estão sem 
reajuste de seus subsídios desde 
2005, sofrendo perdas salariais na 
ordem de 30%.

No mesmo ato, falando em nome 
dos servidores e do Sintrajud, Tar-
císio Ferreira defendeu a cons-
trução de agendas comuns para 
“conseguir vencer as políticas que 
rebaixam o Poder Judiciário”.

Na abertura da ‘Semana da Indignação’, servidores 
criticam submissão do Judiciário ao Executivo

Com atos na Barra Funda, Av. Paulista e em Santos, servidores reafirmam que seguirão em luta pelo reajuste salarial.  
Próxima mobilização será em Brasília, na despedida de Ayres Britto

07/11/12 - Mobilização dos servidores e a magistratura boicota 
a Semana da Conciliação, na  JT/Barra Funda

07/11/12 - Servidores fazem ato no Fórum Pedro Lessa na 
abertura da Semana Nacional da Conciliação  

07/11/12 - Servidores da Justiça Federal de Santos realizaram 
ato público nas escadarias do fórum

Kit Gaion

Divulgação

Joca Duarte



Segunda-feira, 12 de novembro de 2012   5

O julgamento do “mensa-
lão” começa a dar resul-
tados práticos aos tra-

balhadores do serviço público.  
Baseado no julgamento da Ação 
Penal 470, o juiz Geraldo Claret 
de Arantes, da 1ª Vara da Fazenda 
de Belo Horizonte, decidiu anular 
os efeitos da Reforma Previden-
ciária de 2003 e restituir o bene-
fício integral a uma pensionista.

Viúva de um ex-servidor pú-
blico do estado de Minas Gerais, 
ela terá direito à totalidade dos 
R$ 4.827 que seu marido recebia 
como aposentado. Desde o fale-
cimento do seu cônjuge, a pen-
sionista recebe R$ 2.575 mensais. 
Ainda cabem recursos.

Essa é uma das primeiras sen-
tenças a citar textualmente o julga-
mento, que condenou o ex-minis-
tro da Casa Civil José Dirceu por 
compra de votos, entre outros cri-
mes, para a aprovação da Reforma 
da Previdência.

O magistrado entendeu que apro-
vação da Emenda Constitucional 
41/2003 possui “vício de decoro 
parlamentar” que “macula de forma 
irreversível” a Reforma da Previdên-
cia e “destrói o sistema de garantias 

fundamentais do Estado Democrá-
tico de Direito”, noticiou o portal de 
UOL, na quarta-feira (24/10).

O entendimento do juiz se funda-
menta no voto do relator da ação, 
ministro Joaquim Barbosa: “A EC 
41/2003 foi fruto não da vontade po-
pular representada pelos parlamen-
tares, mas da compra de tais votos”, 
descreve a notícia.

A Reforma da Previdência trouxe 
um pacote de maldades contra os 
servidores públicos. Taxou os inati-
vos, reduziu benefícios e quebrou a 
paridade entre ativos e aposentados 
e pensionistas. Foi essa reforma que 
permitiu ao governo Dilma Rousse-
ff (PT) privatizar a previdência dos 
servidores públicos federais com a 
aprovação do Funpresp.

Como já havíamos noticiado no JJ 
467, o julgamento do mensalão traz 
à tona a possibilidade da invalidação 
da Reforma da Previdência. 

Em 2005, dois anos após a aprova-
ção da reforma, a CSP-Conlutas e o 
Sintrajud encaminharam à Procura-
doria-Geral da República um pedido 
para que o Ministério Público ques-
tionasse a reforma no STF. O pedido 
acabou arquivado pelo então procu-
rador Antonio Fernando Barros.

Na abertura da ‘Semana da Indignação’, servidores 
criticam submissão do Judiciário ao Executivo

Com atos na Barra Funda, Av. Paulista e em Santos, servidores reafirmam que seguirão em luta pelo reajuste salarial.  
Próxima mobilização será em Brasília, na despedida de Ayres Britto

Proposta rebaixada, 
STF submisso

Críticas à 
Conciliação

07/11/12 - Mobilização dos servidores e a magistratura boicota 
a Semana da Conciliação, na  JT/Barra Funda

07/11/12 - Servidores fazem ato no Fórum Pedro Lessa na 
abertura da Semana Nacional da Conciliação  

07/11/12 - Servidores da Justiça Federal de Santos realizaram 
ato público nas escadarias do fórum

A Semana da Conciliação foi 
duramente criticada pelos ser-
vidores. “Apesar de toda propa-
ganda do CNJ, nós sabemos a 
proporção dos acordos celebra-
dos. Sabemos que eles servem 
para reduzir valores e para o 
Judiciário apresentar números, 
se mostrando eficiente. Mas não 
vemos ninguém se importando 
em como isso acontece no dia a 
dia, com as nossas condições de 
trabalho”, argumentou Leica Sil-
va, servidora da JT/ Barra Funda 
e diretora do Sintrajud.

Servidor do fórum previdenciá-
rio, Gilberto Terra denunciou que 
o PL 4363 já era uma proposta 
bastante rebaixada em relação 
à reivindicação da categoria, o 
PCS, que por isso a luta deveria 
seguir: “Suspendemos a greve 
por conta desta proposta e ago-
ra estamos no risco de termos 
o PL rebaixado, que já era uma 
afronta ao que reivindicávamos. 
Não aceitaremos o seu rebaixa-
mento”, disse. 

A redução do PL pode ser colo-
cada na conta da postura da cúpu-
la do STF. Uma postura submissa, 
que vem se repetindo ao longo 
das últimas gestões. Se a crítica 
ao atual presidente do Supremo 
pode ser estendida aos ministros 
que o antecederam, pesa sobre 
Britto o fato de ter assumido o 
papel de “mensageiro do governo 
federal, empurrando para nós o PL 
4363”, disse Tarcísio.

Assinado pelo ministro Ayres 
Britto, o PL prevê o reajuste na 
GAJ, que passaria dos atuais 50% 
para 100% do vencimento básico 
em janeiro de 2015. Para isso, po-
rém, seria necessário que o Judi-
ciário utilizasse recursos oriundos 
de economias próprias.

Passado um mês de seu pro-
tocolo no Legislativo, o governo 
Dilma tenta impedir o Judiciário de 
utilizar suas próprias economias 
no reajuste dos servidores. A ação 
do governo rebaixa ainda mais a 
proposta e fere mais uma vez a 
autonomia e a independência or-
çamentária do Judiciário. 

Por isso, a categoria precisa 
se organizar e buscar os meios 
necessários para enfrentar esse 
desrespeito. Opinião compartilha-
da por Antonio Melquiades, diretor 
do Sintrajud e da Fenajufe, para 
quem o ministro Ayres Britto não 
fez o que deveria ter feito como 
chefe de Poder: “Se os servidores 
do Judiciário do país todo fechas-
sem tudo, duvido que o governo 
não sentaria para negociar”.

Em MG, juiz decide que compra de votos no 
“mensalão” anula efeito da Reforma Previdenciária

Magistrado afirma que aprovação da Reforma de 2003 é viciada que “destrói o sistema de 
garantias fundamentais do Estado Democrático de Direito”

A Central começa uma 
campanha pelo fim do fator 
previdenciário, contra a apro-
vação da fórmula 85 – 95 e 
pela anulação da reforma da 
previdência votada em 2003. 
A CSP-Conlutas vai procurar 
desenvolver a mais ampla uni-
dade de ação, com as mais di-
versas entidades e movimentos 
que entendam ser necessário 
derrotar esses ataques. 

A Central também vai atu-
ar no terreno jurídico, subs-
crevendo uma ADIN (Ação 
Direta de Inconstituciona-
lidade) com outras entida-
des. O objetivo é conseguir 
a anulação da reforma da 
previdência, uma vez que 
ficou comprovado no STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
que a reforma foi aprovada 
com a compra de votos no 
mensalão.

CSP-Conlutas exigirá anulação 
da reforma da Previdência

Com o rebaixamento do PL 
4363/12, o valor da primeira par-
cela do reajuste, previsto para 
janeiro, despencará. É o que de-
monstra estudo do Departamento 
Econômico do Sintrajud.

Se consumado o veto de Dilma 
ao uso dos R$ 715 milhões vindos 
do orçamento do próprio Judiciá-
rio, não entrarão no contracheque 
de um analista em final de carreira 
até R$ 8.506,38, ao longo do pri-
meiro ano. No caso de um técnico 
na mesma situação, no mesmo pe-
ríodo, a perda será de R$ 5.184,55. 

Em 2012, um analista A-1 terá 
uma perda de R$ 5.665,30, e o pre-
juízo de um técnico A-1 será de  R$ 
3.452,94. Por mês, cada um deixa-
rá de receber, respectivamente, R$ 
424,91 e R$ 258,98. Quem está em 
final de carreira terá uma perda 
mensal de R$ 637,99, no caso dos 
analistas, e de 388,85, para os téc-
nicos. O estudo aponta que as per-
das nominais aumentam ao longo 
dos anos. Veja quadros ao lado.

Autor do levantamento, Wa-
shington Moura Lima ressalta que 
o governo não é rigoroso ao doar 
bilhões de reais aos bancos e gran-
des empresas, com o pagamento 
de juros da dívida e isenções fis-
cais, “mas quando se trata dos ser-
vidores, nem o reajuste de acordo 
com a inflação é concedido”.

Com veto, parcela da GAJ de janeiro ‘despenca’

Kit Gaion

Divulgação

Joca Duarte
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Durante a greve nacional do 
funcionalismo federal neste 
ano, o Planalto se apressou 

em retomar o debate sobre o direito 
de greve no serviço público. Carente 
de regulamentação desde a Consti-
tuição de 1988, por decisão do STF, 
as greves do funcionalismo são regi-
das pelas regras das paralisações da 
iniciativa privada.

O tema é para lá de complexo. Uma 
possível lei de greve para o funciona-
lismo público regulamentaria as re-
lações entre servidores e Estado em 
todas as unidades da federação, mu-
nicípios, autarquias, além da União. 

O número não é exato, mas 
estima-se que existam mais de 
20 projetos de leis no Congresso 
Nacional tratando da greve no 
serviço público. Alguns abor-
dam o tema diretamente, como 
nos casos dos Senadores Paulo 
Paim (PT/RS) e Aloysio Nunes 
(PSDB/SP), outros fazem refe-
rência a ele.

No dia 11 de outubro, o deputado 

federal Roberto Policarpo (PT/DF) 
deu entrada em outro Projeto de Lei 
para tentar regulamentar o direito 
de greve. Servidor do Judiciário Fe-
deral, ex -dirigente da Fenajufe e do 
sindicato do DF, Policarpo sequer 
ouviu a categoria antes de apresentar 
o texto. Pior. O fez num momento 
em que entidades representativas e 
combativas do funcionalismo públi-
co iniciam o debate acerca do tema

Entre os vários problemas trazidos 
pelo PL, alguns se destacam. O pri-
meiro está no inciso I do artigo 19: 
“Em não havendo acordo (de com-
pensação em torno dos dias para-
dos) as faltas implicarão na perda de 
remuneração”.

Como sabemos, a celebração de 
um acordo depende da vontade das 
partes envolvidas. Desse modo, se a 
administração de um tribunal onde 
os servidores fizeram 60 dias de gre-
ve não tiver acordo com nenhuma 
forma de compensação, todo o perí-
odo será descontado.

Outro aspecto é que o projeto não 

garante que o servidor não será co-
agido a retornar ao trabalho. O que 
representa um retrocesso à atual, 
embora precária, regulamentação 
vigente.

O deputado Policarpo ressalta 
que PL reforça o papel da nego-
ciação coletiva, que passa a ser 
permanente. Afirma que os acor-
dos oriundos da negociação cole-
tiva serão registrados em instru-
mentos firmados pelas partes e 
publicados no Diário Oficial cor-
respondente, que são bilaterais, 
“comprometendo as partes ao 
cumprimento das providências 
para sua efetivação e ao zelo para 
sua manutenção”. Mas no artigo 
15 afirma que “caberá ao titular 
do respectivo Poder homologar 
ou aditar as proposições apresen-
tadas (na negociação coletiva)”.

Na justificativa do PL, o deputado 
explica que o “projeto é resultado de 
três anos de negociações, durante o 
segundo mandato do Governo Lula”. 
Policarpo se refere ao grupo de tra-

balho do ministério do Planejamen-
to, que contou com a participação da 
CUT, da CNTE, da Condsef, Confe-
tam e CNTSS.

O trabalho deste GT resultou 
numa minuta de Projeto de Lei 
de greve, que deveria ser tomada 
como um projeto ANTI-greve. 
Entre outras maldades, o texto 
determinava que, para deflagrar 
um movimento paredista, uma 
categoria necessitaria reunir 50% 
de seus membros em uma assem-
bleia geral. A minuta também 
afirmava: “É vedada a deflagração 
de greve no período de 180 (cen-
to e oitenta) dias que antecedem 
o pleito eleitoral”.

De acordo com a assessoria de 
imprensa do ministério do Planeja-
mento, esta minuta já não representa 
as ambições do governo federal. Em 
contato telefônico com a reporta-
gem, a assessoria disse que um novo 
projeto está sendo formulado pela 
Casa Civil, junto com os ministérios 
do Trabalho e do Planejamento.

Luta dos oficiais de justiça por alteração da 
‘citação’ no Código Civil obtém avanços

Relator-Geral da Comissão Especial do Código de Processo Civil, acata parcialmente as reivindicações do segmento, que 
considera o modelo atual arcaico e complexo, além de contrariar os princípios da economia e da celeridade processual.

Deputado Policarpo (PT/DF) apresenta PL para 
regulamentar direito de greve no serviço público

Ex-dirigente do Sindjus-DF não consulta a categoria e propõe Lei que limita greve no serviço público. 
Pior, faz isso num momento em que entidades do funcionalismo debatem o tema

Reunião com o dep. Sérgio Barradas Carneiro

Divulgação

Por Juliana Silva e Hélcio Duarte Filho

A mobilização dos oficiais de justiça para 
inserir no projeto de lei do novo Código 
de Processo Civil (CPC) modificações que 

atendam as reivindicações relacionadas ao cotidia-
no do segmento começa a surtir efeitos. O Relator 
Geral do PL 8.046/10, Deputado Sérgio Barradas 
Carneiro (PT-BA), publicou em sua página na 
internet alterações na redação final que, em par-
te, atendem à campanha dos oficiais para que seja 
possível maior celeridade no cumprimento do 
mandado, em caso de suspeita de ocultação do réu 
para não ser citado.

O relatório final alterou a disciplina normativa 
da chamada ‘citação com hora certa’ reduzindo 
o número de tentativas anteriores, de três para 
duas, e regulamentado outras situações, como por 
exemplo, se no dia da realização da citação com 
hora certa, o oficial de justiça constatar a ausência 
do réu e de qualquer parente ou vizinho no local. 
Nesta hipótese, a citação com hora certa será efe-
tivada, nos termos do parágrafo 2º do artigo 253. 
Os avanços no texto são reflexos diretos da pres-
são promovida pelos oficiais de justiça, avaliam os 
dirigentes do Sintrajud e da ASSOJAF-SP, Erlon 
e Seiji, que enviaram, por mais de uma vez, dele-
gações de representantes a Brasília para se reunir 
com os parlamentares da Comissão Especial.

 ‘Anacronismo’ 
Graças à Emenda 135, de autoria do Deputado 

Federal Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), (que alte-

ra o procedimento de citação do réu em caso de 
suspeita de ocultação), a proposta de alteração 
apresentada pelas entidades foi acolhida no Rela-
tório Final. Para Erlon Sampaio, além da celerida-
de processual, a proposta acaba com o excesso de 
preciosismo que atualmente envolve o ato de cita-
ção. E poderá pôr fim ao anacronismo que o texto 
em vigor traz desde a década de 30, privilegiando, 
segundo ele, aqueles que tentam ludibriar o oficial 
de justiça e procrastinar o andamento do processo. 

“É um absurdo o oficial ter que procurar o réu 
por três vezes e comparecer a quarta para formali-
zar o ato de citação por hora certa, mesmo que ele 
(oficial) tenha certeza da ocultação do réu na pri-
meira diligência. Isto é contraproducente, além de 
contrariar os princípios da economia e da eficiência, 
norteadores da Administração Pública”, consideram 
Erlon e Seiji, protagonistas desta reivindicação. 

Atualmente, a modalidade de citação exige a 
procura do réu em três oportunidades, todas cer-
tificadas minuciosamente pelo oficial de justiça. O 
segundo requisito é a suspeita de ocultação, que 
deve ser declarada e fundamentada. O terceiro é 

a comunicação à pessoa da família ou vizinho de 
que no dia seguinte, em hora determinada, voltará 
para citar o réu. A falta de qualquer destes aponta-
mentos gera a nulidade do ato. 

O que muda com o projeto
Com as modificações, o texto passa a prever que 

“quando, por duas vezes, o oficial de justiça houver 
procurado o citando em seu domicílio ou residên-
cia sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 
ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, 
em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 
imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora 
que designar”. Em “condomínios ou loteamentos 
com controle de acesso, é válida a intimação” a 
funcionário da portaria responsável pelo recebi-
mento da correspondência.

Na reunião com o Relator-Geral Adjunto do 
projeto, Deputado Paulo Teixeira (PT-SP), foi ex-
posta a preocupação da categoria com o assunto 
em questão. O parlamentar, sensibilizado, declarou 
apoio ao pleito dos oficiais, defendendo a alteração 
na Comissão Especial do CPC. Também estiveram 
nas reuniões em Brasília os representantes da ca-
tegoria, Antonio dos Anjos Melquiades (diretor 
do Sintrajud e Fenajufe), Ana Silvia Poço, Cibele 
Veronezzi e Ronaldo Barbuy (diretores do Assojaf-
-SP), Fábio de Paula (diretor da Assojaf-GO), Ma-
rio Medeiros (vice-presidente da Aojesp), José Ne-
ves “Rajy” (diretor do Sinjufe-BA), Ester Nogueira 
(Diretora de Base Sintrajud) e o servidor José Luiz 
de Santana Filho (TRT-2), responsável pelo agen-
damento das reuniões com os parlamentares.
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Após o Supremo Tribunal Federal declarar 
constitucional a cota racial nas univer-
sidades públicas federais, o governo e o 

Conselho Nacional de Justiça sinalizam a amplia-
ção de políticas afirmativas através de cotas para 
negros no serviço público.  

O assunto repercute entre os trabalhadores do 
Judiciário que se dividem entre opiniões favorá-
veis e contrárias ao projeto.

Dentro do plano de ações afirmativas à popu-
lação negra, além das cotas no funcionalismo 
público, também estão previstos pacotes de in-
centivo para empresas estabelecerem metas de 
contratação de negros e mecanismos para impe-
dir que empresas pratiquem discriminação racial 
em seleções públicas.

Já no âmbito do Judiciário, caberá à Comissão 
de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas 
do CNJ a realização de estudos sobre a adoção 
de quotas para o ingresso de índios e negros na 
magistratura e nas carreiras de servidores.

Segundo a nota publicada na “Agência CNJ 
Notícias”, para o ministro Ayres Britto, presiden-
te do STF e do CNJ, “a igualdade não tem como 
ser realizada a não ser combatendo os fatores ali-
mentadores da desigualdade”.  

Uma vitória do movimento negro
A ampliação das políticas para as ações afir-

mativas está prevista na lei do Estatuto da 
Igualdade Racial, aprovado em 2010. O esboço 
deste novo projeto deve ser apresentado ofi-
cialmente no final de novembro, quando o país 
busca refletir o Dia da Consciência Negra.

Segundo informações do próprio governo, o 
texto básico sobre a lei de cotas no funcionalis-
mo federal tem sido elaborado pela Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(Seppir) prevê a reserva de 30% das vagas para 
negros no serviço público para os negros, par-
dos e índios. 

Na avaliação de alguns movimentos, esta ini-
ciativa, se aprovada no Congresso Nacional, 
promoverá o acesso de setores excluídos da so-
ciedade na esfera pública. 

Para o trabalhador do TRF-3 Francisco An-
tero, a história do negro no Brasil se confunde 
com a premeditada exclusão patrocinada pelo 
Estado brasileiro. “Nunca houve uma política 
inclusiva em prol deste grande segmento po-
pulacional, logo a grande reação opinativa que 
aflorou com o anúncio das cotas para ingresso 
no serviço público já era esperada. Os recla-

mantes de agora nunca reclamaram e nunca 
estranharam a homogeneidade de cor em mui-
tos setores da nossa sociedade, reclamam pelo 
sentimento de perda, perda do secular status 
quo”, afirma.

Uma história de exclusão
Antero lembra a história de benefícios con-

cedidos a determinados seguimentos da socie-
dade. De 1968 a 1985 vigorou no país uma lei 
que determinava que 80% das vagas das escolas 
superiores de agricultura e veterinária deveriam 
ser exclusivas para os filhos dos agricultores. 

Em 1975, foi criado o Sistema Nacional de 
Emprego,  que sob a justificativa de facilitar 
a contratação, tornou-se uma arma fatal em 
desfavor do povo negro, pois o SINE, em con-
luio com profissionais de recursos humanos, 
colocou em prática um método racista de ex-
clusão, usavando nas fichas o “código 4”, que 
identificava a cor dos candidatos. 

“Tal código foi denunciado, mas durou mui-
to tempo, o tempo necessário para destruir 
sonhos de milhares de candidatos negros e 
negras”, lembra  Francisco Antero. 

Judiciário inicia estudos para implementação 
das cotas raciais

“A igualdade não tem como ser realizada a não ser combatendo os fatores alimentadores da desigualdade”, defende ministro.

Seminário sobre Consciência Negra, dia 24, 9h, 
no Sintrajud. Participe!
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ADMINISTRATIVAS  881.451,47 
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários 589.870,36
Manutenção da sede, kombi e equipamentos; Consumo e 
custos operacionais; Taxas legais

207.889,77

Telefonia fixa, móvel e internet 83.691,34

JURÍDICO 1.006.164,09
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários e 
estagiários

875.060,25

Honorários Advocatícios e Periciais de Terceiros 76.350,84
Custas Processuais. Deslocamentos, correio, cópias e cartó-
rio. Publicações afins.

54.753,00

SUBSEDE SANTOS E BARRA FUNDA 158.847,15
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionário 109.557,92
Despesas administrativas e manutenção das subsedes 49.289,23

DESPESAS FINANCEIRAS 6.087,79

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 233.996,25
Resultado dos convênios (Vide nota explicativa) 130.241,21
Quitação da ação trabalhista para H.B.C. e honorários advo-
catícios trabalhista

49.851,41

Aquisição de Equipamentos, mobiliário e pequenas obras na 
sede. Despesas recuperáveis

53.903,63

TOTAL DAS DESPESAS 6.213.546,90

Notas explicativas
Resultado dos convênios = parte do déficit em questão foi gerado  pois em janeiro 
pagamos 2 faturas à Amil.
A fatura de 28/12/2010 foi paga em jan/12 pois estava suspensa aguardando MS 
contra aumento de 41,44%.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2011 DO SINTRAJUD-SP 
Realizado de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2011 (valores em reais)

Publicado no JJ 468, de 12/11/2012

DESPESAS
MOBILIZAÇÕES E ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-SINDICAL 2.556.457,98
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários e 
estagiário

745.622,69

Greve. Infraestrutura da mobilização e das Campanhas; 
Atividades em Brasília.

777.042,01

Ressarcimento aos Tribunais da licença para mandato 
classista 

245.293,20

6º Congresso do Sintrajud. Eleições e posse da diretoria 
triênio 2011-2014

203.456,38

Eventos culturais e esportivo. Festas e brindes de final de 
ano; Custos operacionais do SC

186.023,67

Movimento Luta Fenajufe - jornais e apoio eleições sindicais; 
assessoria jornalística

160.824,90

Apoio Financeiro ao Movimento 114.893,79
Assessorias ao Coletivo de Saúde e Coletivo de Formação 75.846,77
Reuniões da diretoria executiva, conselho de base, conselho 
fiscal e cursos de formação

47.454,57

Conta ordinária do Sintrajud Em reais
Saldo em 1º de janeiro 2011 855.423,04
Receitas no período 5.702.190,98
Despesas no período -6.213.546,90
Saldo em 31/12/2011 344.067,12

Conta Fundo de Greve
Saldo em 1º de janeiro 2011 90.204,97
Doações ao FG, Restituição dos servidores ref. Pgto dias 
parados e rendimentos poupança

52.062,21

Pago aos servidores ref. a desconto de dias parados; despe-
sas bancárias

-70.616,84

Saldo em 31/12/2011 71.650,34

Conta Imposto Sindical
Saldo anterior do IS de 2010 143.660,91
Imposto Sindical 2011 recebido do TRF e JF 726.416,58
Devolução aos servidores do IS ref. a 2010 e 2011 -500.787,10
Saldo em 31/12/2011 369.290,39

Saldos em conta no dia 31/12/2011 Em reais
Caixa da sede e da subsede Santos 4.374,56
Saldo disponível em C/C BB e CEF 224.216,81

Saldo na Poupança BB e CEF 432.715,70
Saldo do Fundo de Reserva 123.700,78
Total do Saldo Disponível 785.007,85

RECEITAS E DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS
Receita de Mensalidades dos sócios 5.622.338,43
Outras receitas (ingr., reembolsos, créd. não identificados, 
despesas recuperadas)

32.656,17

Rendimentos em aplicação financeira 47.196,38
TOTAL DAS RECEITAS 5.702.190,98

CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS 623.606,58
Mensalidade a Fenajufe 449.431,98
Mensalidade a Conlutas 174.174,60

IMPRENSA  746.935,59 
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários 350.418,56
Impressão, diagramação e distribuição de publicações, 
jornais e boletins

326.092,59

Fotógrafos, hospedagem do site e assinatura de publicações; 
Deslocamentos

70.424,44

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – 
SINTRAJUD, por seus coordenadores gerais, em conformidade com o Estatuto 
Social da entidade, realizará a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, dia 24 de no-
vembro de 2012 (sábado), às 15h, em 1ª convocação com a presença de pelo menos 
metade mais um dos associados quites com a tesouraria e, em 2ª convocação, trinta 
minutos após, em qualquer número, no auditório do sindicato, Rua Antonio de Go-
doy, 88, 15º andar (próximo ao metrô São Bento). 

PAUTA:
1) Apreciação e votação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do Exercí-

cio de 2011;
2) Apreciação e votação da Previsão Orçamentária para o Exercício de 2013;
4) Autorização para a Venda do Imóvel  (Rua General Olimpio da Silveira, 196 – 5ª 

andar - 508/510);
5) Outros assuntos de interesse da categoria
Observação: 
Os documentos contábeis relativos às contas do exercício de 2011 estarão à dis-

posição da categoria na sede do SINTRAJUD/SP, dias 19, 21, 22 e 23/11/2012, das 
10 às 16 horas e dia 24/11/2012, das 11 às 14 horas ou qualquer outro dia desde que 
previamente agendado na administração ou tesouraria do Sindicato.

 São Paulo, 09 de novembro de 2012.
Inês Leal de Castro e Adilson Rodrigues dos Santos - Coordenadores Gerais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP

Um dos pilares da democracia em nossa entidade é a transparência na apli-
cação dos recursos da categoria, que dão sustentação à atuação do sindicato 
em defesa de nossos direitos, como deliberado em nossos fóruns. 

Vale destacar que o sindicato tem como fonte única de recursos a contri-
buição voluntária dos associados, não se utilizando dos recursos do imposto 
sindical para a manutenção da entidade. 

Confira abaixo o edital da assembleia de prestação de contas, como prevê o 
nosso estatuto.


