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Servidores definem em assembleia 
adesão à paralisação do dia 30

A manifestação convocada pela CSP-Conlutas e demais centrais sindicais está programada para ocorrer em todo o país

Por Lúcia Rodrigues

TRT (setorial)
22/8 – quinta-feira – às 13h
Saguão do Fórum da Barra Funda

TRF (geral)
27/8 – terça-feira – às 14h
Entrada principal do Tribunal 

TRE (setorial)
28/8 – quarta-feira – às 14h
Saguão da rua Francisca Miquelina

Fique atento às assembleias

Joca Duarte

Os servidores do judiciário fe-
deral participam das assembleias 
do Sintrajud para definir a parti-
cipação da categoria no Dia Na-
cional de Paralisações convocado 
pela CSP-Conlutas e pelas demais 
centrais sindicais que acontece no 
próximo dia 30. O objetivo é mobi-
lizar os trabalhadores para pressio-
nar governo e patrões por direitos e 
políticas públicas para a população.

A assembleia geral da categoria 
ocorre na próxima terça-feira, dia 
27, às 14h, no TRF. O Sintrajud 
também vai realizar assembleias 
setoriais, para debater o assunto. 
Na Justiça do Trabalho, a reunião 
acontece nesta quinta-feira, 22, 
às 13h, no saguão do Fórum da 
Barra Funda. Já os funcionários 
do TRE se encontram na quarta-
-feira, 28, às 14h, no saguão da 
rua Francisca Miquelina. 

De acordo com a diretora do 
Sintrajud, Angélica Olivieri, a 
participação dos servidores nas 
assembleias é importante porque 
além de debater a pauta específi-
ca da categoria, também será de-
finido como será a intervenção 
dos trabalhadores do judiciário na 
manifestação do dia 30. 

“Além do respeito à data-base, a 
luta pela antecipação das parcelas 

de 2014 e 2015 e revogação da Re-
forma da Previdência, que é a nossa 
pauta específica, devemos discutir 
a importância de realizarmos uma 
mobilização unitária para avançar-
mos nas nossas conquistas”, enfati-
za a sindicalista.

Povo na rua
Segundo o coordenador da 

CSP-Conlutas, José Maria de Al-
meida, o Zé Maria, a pressão po-

pular é fundamental para o avan-
ço na conquista de direitos. “O 
Congresso cassou o (presidente) 
Collor, mas só fez isso depois que 
o povo foi para a rua”, relembra.

O dirigente conversou com a 
reportagem do Jornal do Sintra-
jud, no último dia 14, durante 
a manifestação convocada pelo 
Sindicato dos Metroviários e pelo 
MPL, o Movimento Passe Livre, 
em protesto contra a corrupção 

do PSDB no Metrô de São Paulo 
e contra a máfia dos transportes 
na capital paulista.

Para Zé Maria, o Dia Nacio-
nal de Paralisações, que ocorre 
no próximo dia 30, será impor-
tante para mobilizar os traba-
lhadores contra os ataques dos 
governos e dos patrões. “Os 
trabalhadores não podem sair 
da rua se quiserem assegurar 
seus direitos”, ressalta.

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Fe-
deral  no Estado de São Paulo – Sintrajud, por seus 
coordenadores gerais, e na forma do que dispõe 
seu Estatuto Social nos artigos 44, 46, 52 e 53 e 
o Regimento Interno para Eleição da Diretoria de 
Base nos artigos 2º, 6º, 7º e 8º, faz saber a todos 
os interessados que na sede desta entidade, situ-
ada a Rua Antonio de Godoy, 88/16ª, no horário 
das, 10h às 20h, de segunda a sexta-feira, entre 
os dias 3 e 12 de setembro de 2013, estarão 
abertos os prazos para a inscrição dos candidatos 
à Diretoria de Base, em toda a extensão territorial 
abrangida pelo Sintrajud, em conformidade com 
as seguintes disposições:

1)A inscrição dos candidatos far-se-á no prazo 
de 10 (dez) dias corridos, contados a partir de 3 
(três) até 12 (doze) de setembro, mediante o 
preenchimento de formulário próprio que estará à 
disposição dos interessados, os quais deverão en-
viá-lo à sede do Sintrajud, na Rua Antonio de Go-
doy, 88 – 16ª andar, Centro/SP – CEP: 01034-000, 
pessoalmente ou através de terceiros ou por carta. 

2) O modelo de formulário de inscrição estará 
disponível na página do Sintrajud (www.sintra-
jud.org.br) e na sede do sindicato na secretaria.

3) Os candidatos de fora da capital poderão 
enviar sua inscrição por carta, devendo, antes, 
remeter um fax da mesma para o sindicato, obe-
decendo-o prazo de inscrição. 

4) É eleito e elegível todo associado que, obser-

vado o artigo 53º do Estatuto Social do Sintrajud: 
a) Esteja em pleno gozo dos direitos sociais confe-
ridos neste Estatuto; b) Esteja quite com a tesou-
raria do Sintrajud; c) Não tenha sofrido qualquer 
punição prevista neste Estatuto, no período ante-
rior a um ano do pleito. 

5) As inscrições via fax serão recebidas pelo nú-
mero (11) 3337-0199 e observarão o disposto no 
item terceiro deste edital. 

6) As eleições ocorrerão nos respectivos locais 
de trabalho, por voto direto e secreto, subme-
tendo-se os nomes dos candidatos à votação em 
cédulas única entre os associados. 

7) Em dia e local que serão previamente in-
formados, haverá uma urna fixa ou itinerante 
no fórum onde se realizará eleição. Após o en-
cerramento da votação, será iniciada a apuração, 
proclamando-se os eleitos e lavrando-se a ata de 
Eleição e Apuração. 

8) Serão considerados nulos os votos que con-
tenham rasura ou anotações estranhas ao proces-
so de votação, observando sempre a proporciona-
lidade de seu prédio (fórum). 

9) Será considerado eleito o candidato que 
obtiver o mínimo de 10% dos votos de seu fórum 
(prédio), desde que igual ou superior a 10 (dez) 
votos, com observância ao artigo 3º do Regimen-
to Interno, sem o que não se legitima no mandato. 
Nos locais de trabalho com menos de 10 (dez) as-
sociados, poderá ser eleito 1 (um) Diretor de Base, 

desde que o número de associados no fórum 
(prédio) corresponda a no mínimo 50% ou mais 
da lotação do fórum (prédio). Nos locais com me-
nos de 10 (dez) associados que não se enquadrem 
no critério acima, ou onde não houver candidatos, 
bem como em cada vara, gabinete, setor ou de-
partamento os associados poderão escolher entre 
si um Representante Sindical, que participará 
como observador (com direito à voz e sem direito 
a voto) das reuniões ordinárias, extraordinárias e 
demais atividades da Diretoria de Base, podendo 
ser escolhido um para cada atividade.

10) A duração do mandato dos Diretores de 
Base será no prazo de 02 (dois) e no máximo 03 
(três) anos, nos termos do artigo 54 parágrafo pri-
meiro do Estatuto, ressalvadas as eleições comple-
mentares, nos termos do artigo 54 § 2º também 
do Estatuto Social do Sintrajud. E para que chegue 
ao conhecimento dos interessados, é expedido e 
publicado o presente edital que será afixado na 
sede e nas subsedes do Sintrajud, e em cada local 
de trabalho, sendo que o regimento respectivo es-
tará disponível na sede do sindicato, bem como na 
página (www.sintrajud.org.br) na forma do seu 
Estatuto. Dado e passado nesta Capital do Estado 
de São Paulo aos vinte e cinco dias do mês de maio 
de dois mil e nove.
Coordenadores Gerais: 
Adilson Rodrigues Santos / Inês Leal de Castro / 
Maurício Rezzani

Edital da Eleição da Diretoria de Base Sintrajud

A eleição do Sintrajud que irá es-
colher os novos diretores de base 
da entidade acontece na primei-
ra quinzena de outubro. As ins-
crições para os candidatos serão 
abertas no próximo dia 3 e encer-
radas em 12 de setembro. Podem 
se candidatar a uma das vagas, 
todos os servidores do judiciário 
federal filiados ao Sindicato. 

Para o coordenador do Sintra-
jud, Tarcísio Ferreira, a diretoria 
de base é o elo de ligação entre a 
entidade e a categoria. “Estabele-

Inscrição para eleição da diretoria 
de base ocorre de 3 a 12 setembro

Podem se candidatar todos os servidores filiados ao Sintrajud

Por Lúcia Rodrigues ce um vínculo orgânico entre o 
Sindicato e os servidores nos seus 
locais de trabalho. Essa organi-
zação é fundamental”, ressalta o 
dirigente. 

Os interessados em disputar a 
eleição podem fazer as inscrições 
diretamente na sede da entidade, 
na rua Antonio Godoy, 88, 16º an-
dar, no centro da capital paulista, 
de segunda a sexta-feira, das 10h 
às 20h, de 3 a 12 de setembro.

Os servidores que trabalham em 
outras cidades podem realizar as 
inscrições pelo fax (11) 3337-0199, 
mas devem encaminhar a ficha de 
inscrição também pelo correio. Há 

ainda a possibilidade de efetuar a 
inscrição da candidatura por meio 
de terceiros.  

A ficha de inscrição estará dis-
ponível no sítio da entidade www.
sintrajud.org.br. 

Confira nesta página o edital da 
eleição na íntegra.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 
JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO 
PAULO – SINTRAJUD/SP, por seus coorde-
nadores-gerais, em conformidade com 
o Estatuto Social, faz saber que realizará 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no 
próximo dia 27 (vinte e sete) de agosto, a 
ser instalada às 14h, em frente ao prédio 
do Tribunal Regional Federal, localizado à 
avenida Paulista, 1.842, São Paulo/SP. 
PAUTA: 1) Informes; 2) Deliberação sobre 
o Dia Nacional de Paralisação, em 30/8; 3) 
Outros assuntos de interesse da categoria.
São Paulo, 21 de agosto de 2013. 
Adilson Rodrigues Santos / Inês Leal de 
Castro / Maurício Rezzani
Coordenadores-Gerais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DO 

SINTRAJUD/SP.Pauta 
emergencial 
da categoria 

será defendida 
pela 

Fenajufe em 
audiência com 
presidente do 
STF, Joaquim 

Barbosa, nesta 
segunda, 26

Trabalhadores saíram as ruas no dia 14 em protesto contra corrupção do PSDB no metrô  e mãfia dos transportes
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REPORTAGEM ESPECIAL

Um retrato da 
terceirização e os 

perigos do PL 4330/04
Projeto de lei poderá abrir as portas para a privatização e precarização do serviço público

Por Caê Batista

A
os 62 anos de idade, Luci da Silva 
aguarda o início de sua audiên-
cia na 13ª vara trabalhista, no fó-
rum Ruy Barbosa. Por seis anos, 
ela vendeu sua força de trabalho 

a uma empresa “especializada” em limpeza. 
Recebia R$ 20 diários, não tinha registro em 
carteira e trabalhava 12 horas por dia. A mo-
tivação para “colocar no pau”, como ela diz, 
ocorreu num domingo. “Cheguei sete horas 
da manhã, às 10h a supervisora falou: ‘pode ir 
embora, não tem lugar para você não’”, conta.

Umas das testemunhas que acompanham 
Luci se chama Silvana dos Santos, 28 anos. Ela 
trabalhou na mesma empresa e relata que não 
tinham horário de almoço, e que a empresa 
servia marmita com comida azeda aos traba-
lhadores. Silvana tinha a carteira assinada e foi 
demitida por justa causa após sofrer um aciden-
te durante um evento em que trabalhava. Para 
reaver os direitos negados, ingressou na Justiça 
e aceitou o acordo de cerca de cinco mil reais.

Coletados na quinta-feira, 15 de agosto, os 
depoimentos retratam o que é a terceirização. 
E situações semelhantes a essas se repetem 
diariamente centenas de vezes no fórum. “É 
a ampla maioria [dos processos]”, opina o 
servidor Marcos Maringoni, diretor da 13ª 
Vara, sobre as ações contra empresas terceiri-
zadas. Ele diz que os casos são cada vez mais 
comuns, onde são pleiteados o pagamento de 
horas-extras e verbas rescisórias, depósito de 
fundo de garantia e INSS.

Depois da sentença dada, o problema pas-
sa a ser como fazer a ‘empresa’ terceirizada 
quitar o que deve. “Eu diria que 95% das exe-
cuções em face a essas empresas é negativa”, 
estima Maringoni, que completa: “essas em-
presas não têm nada que caucione as dívidas, 
não têm propriedade, dinheiro”.

Na Justiça Trabalhista desde 1982, Sandra 
Maria Souza completa: “as execuções contra 
empresas terceirizadas são complicadas, pois 
elas evaporam. A justiça acaba condenando o 
responsável subsidiário, o tomador de serviço”.

Sandra diz que “há casos de empresa cujo 
quadro societário é formado por outras em-
presas e algumas estão no exterior. É muito di-
fícil uma empresa terceirizada pagar e cumprir 
a obrigação que foi reconhecida na sentença”.

A servidora descreve que muitas empresas to-
madoras de serviço, já antevendo uma condena-
ção, fazem um acordo e se livram da execução.

Não obtivemos números oficiais sobre o 
impacto da terceirização no crescimento do 
volume processual, mas “é impossível ir à 
Justiça do Trabalho e não se deparar, nas mi-
lhares de audiências que ocorrem a cada dia, 
com ações nas quais trabalhadores terceiri-

Em 24 de novembro de 2010, ao julgar a ADC 16, 
o STF afastou a transferência automática de encar-
gos trabalhistas à Administração Pública em casos 
de empresas terceirizadas inadimplentes. No site, o 
Supremo pontua que “O TST tem reconhecido é que a 
omissão culposa da administração em relação à fisca-
lização gera responsabilidade da União”.

A mesma nota informa: “Por interessar a todos os 
órgãos públicos, não só federais como também esta-
duais e municipais, os governos da maioria dos esta-
dos e de muitos municípios, sobretudo de grandes ca-
pitais, assim como a União, pediram para aderir como 
amici curiae (amigos da corte) nesta ADC”.

STF afasta responsabilidade 
da Administração Pública em 
casos de terceirização

zados buscam direitos de verbas rescisórias, 
que deixaram de ser pagas por empresas ter-
ceirizadas, que sumiram”.

A descrição é do professor da USP e Juiz do 
Trabalho Jorge Souto Maior e está no artigo “PL 
4330, o Shopping Center Fabril: Dogville mos-
tra a sua cara e as possibilidades de redenção”.

Para Souto Maior, “a terceirização ao longo 
de 20 anos em que se instituiu no cenário das 
relações de trabalho no Brasil, desde quando 
foi incentivada pela Súmula 331, do TST, em 
1993, serviu para o aumento vertiginoso da 
precarização das condições de trabalho”.

Tramita no Congresso Nacional, entretan-
to, o projeto de lei 4330/2004, que poderá 
abrir as portas para a terceirização de forma 
indiscriminada. De autoria do deputado do 
PMDB de Goiás Sandro Mabel, o PL autoriza 
que sejam terceirizados todos os ramos dos 
setores produtivos e de serviços.

Diz Souto Maior no artigo: “E o projeto 
(4330/04) vem preconizar que terceirização 
‘é técnica moderna de administração do tra-
balho’! mas de fato, representa uma estra-
tégia de destruição da classe trabalhadora, 
de inviabilização do antagonismo de classe, 
servindo ao aumento da exploração do tra-
balhador, que se vê reduzido à condição de 
coisa invisível...”.

Alguém até poderia dizer que o PL não afe-
taria o serviço público, menos ainda o Judici-
ário. Mas caso se torne lei, as consequências 
para a Justiça Trabalhista seriam quase ime-
diatas, com o aumento do volume processual. 
Além disso, o PL poderá abrir as portas para 
a terceirização dentro do serviço público.

“Pelo o que estava colocado [no PL], significa-
va a precarização do serviço público nas mãos 
do setor privado”, opina Paulo Barela, servidor 
do IBGE e um dos responsáveis da CSP-Conlu-

Sandra Maria Souza, 
servidora desde 1982

“

” Nas manifestações de junho, ninguém pediu ‘mais terceirização’, ‘mais precarização no trabalho’, ‘mais segregação’ ou rebaixamento de salários’.

as execuções 
contra empresas 
terceirizadas são 
complicadas, pois elas 
evaporam. A justiça 
acaba condenando 
o responsável 
subsidiário, o 
tomador de serviço

Em 12 de agosto, a presidência do 
TRF-1 publicou a resolução “PRESI/
CENAG 17/2013”, extinguindo cargos 
de técnicos e auxiliares judiciários. 
“A atividade correspondente à 
categoria funcional em processo de 
extinção será objeto de execução 
indireta”, pontua o texto.

Terceirização no TRF-1

tas para o setor de funcionalismo público.
Ele destaca que a terceirização já acontece 

no serviço público, explicando que até o fi-
nal do ano, o órgão em que trabalha irá con-
tratar sete mil terceirizados para “o serviço 
de coleta de dados e rotina, com o salário 
de R$ 850”. “Esse PL significa a intensifica-
ção do rebaixamento salarial. É uma grande 
reforma trabalhista, com prejuízos para o 
serviço público”, opina.

Barela concorda com Souto Maior: o PL 
4330 está na contra mão das reivindicações 
que tomaram o Brasil em junho. “Por aca-
so, alguém viu, nas manifestações de junho, 
alguém ir às ruas pedir ‘mais terceirização’, 
‘mais precarização no trabalho’, ‘mais segre-
gação’ ou rebaixamento de salários’?”, ques-
tiona o magistrado no artigo. Já Barela sen-
tencia: “É um projeto criminoso contra os 
interesses da população”.

No TRF-3 ocorrem muitos problemas com 
empresas terceirizadas. Em 2011, a empresa 
DP PortSeg ficou sem pagar seus funcionários 
por meses. O Sintrajud interveio e denunciou 
a situação ao MPT, além de exigir da adminis-
tração solução imediata para o caso.

Atualmente, segundo relato de servido-
res, a empresa TB, responsável pela limpeza, 
paga um salário mínimo para quem trabalha 
oito horas por dia e pouco mais de R$ 400 
para quem trabalha quatro horas.

“Quando ocorreram as manifestações [na 
jornada de Junho] e o TRF dispensou os funcio-
nários, as moças da limpeza que vieram até a 
portaria foram dispensadas e o dia foi descon-
tado do salário. ”, conta um diretor de base do 

Sintrajud.
A empresa que presta serviço de ascenso-

ristas chama-se Ambraserv. Sem sede em São 
Paulo, as trabalhadoras têm muitas dificulda-
des solucionarem problemas corriqueiros. Há 
denúncias de que a empresa não tem deposi-
tado o fundo de garantia regularmente.

“Muitas vezes eles atrasam os salários ou 
deixam de depositar o de uma das ascenso-
ristas. Fazemos um rateio para que ela pa-
gue o aluguel e não seja despejada”, conta.

Na semana passada, o TRF-3 dispensou 
quatro ascensoristas. Informações dão con-
ta de que ficarão apenas seis ascensoristas. 
“Há um grau de estresse e medo muito 
grande entre elas”, conta.

Problemas com empresas terceirizadas no TRF-3
Kit Gaion

Jesus Carlos

Não é apenas para atender às empresas do setor 
privado que o governo federal atua pela aprovação 
Projeto de Lei 4.330/04. A proposta, direta ou indi-
retamente, terá reflexos no processo de terceirização 
dos serviços públicos. É na saúde e na educação que a 
substituição de servidores concursados por terceiriza-

Governo também quer ‘legalizar’ privatização 
de serviços públicos via terceirizações

É na saúde pública e na educação que 
processo de privatização por meio 

de terceirizações está mais avançado; 
modelo também evita controle de 

dinheiro público

Por Hélcio Duarte Filho

dos está mais avançada. Governos municipais, estadu-
ais e federal atuam de forma articulada para privatizar 
essas áreas por meio da terceirização dos serviços.

Este processo vem se dando por meio de orga-
nizações sociais (empresas supostamente sem fins 
lucrativos), fundações ou por uma estatal de eco-
nomia mista criada pelo então presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva às vésperas de deixar o governo, a 
Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitala-
res). Acrescente-se ainda a fundação estatal de di-
reito privado, proposta que acabou engavetada no 
Congresso Nacional, mas que estaria sendo ressus-
citada pela presidenta Dilma Rousseff.

Todas essas modalidades de administração terceiriza-

da descartam o servidor público. “O objetivo é entregar 
tudo na saúde para o setor privado”, afirma a professora 
da Escola de Serviço Social da UFRJ Sara Granemann, 
que se debruçou sobre o estudo do assunto. 

Faz poucos dias, ao anunciar a privatização de hospi-
tais públicos por meio de organizações sociais em mais 
um município, governado pelo PT, a representante da 
Secretaria de Saúde de Niterói (RJ) Elaine Machado 
Lopez disse que não via mais viabilidade para a admi-
nistração direta nas unidades hospitalares e defendeu a 
terceirização como um projeto neoliberal. “Organiza-
ções Sociais não é modelo de gestão, é administração. 
[A gente] contrata O.S. como contrata uma lavanderia”, 
disse numa reunião com servidores. Os recursos re-
passados pelas prefeituras para as organizações sociais 
podem ser utilizados por estas empresas sem licitação 
e sem controle dos tribunais de contas.

2011 - Coleta de cesta 
básica no TRF-3 para ajudar 
trabalhadores da DP Port Seg
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Uma “gambiarra”. Assim tem sido 
definida por alguns trabalhadores a 
recente norma do TRT-2 que cria 
auxiliares de juízes substitutos. O 
ato (GP nº 17/2013), baixado a pe-
dido da associação dos magistrados, 
prevê que os servidores interessados 
nessas atribuições serão escolhidos 
pelos juízes substitutos, em ordem 
de antiguidade, após cadastro em 
um banco de currículos. 

Consta que todas as varas e seto-
res administrativos, se solicitados, 
deverão ceder, para essas funções, 
ao menos um dos servidores inte-
ressados e selecionados. Subordi-
nados diretamente aos magistrados 
substitutos, os servidores não farão 
jus a funções comissionadas em ra-
zão do auxílio prestado.

Alguns observam que a norma for-
talece laços de subordinação pessoal 
de servidores a juízes, muitas vezes 
contrariamente ao interesse públi-
co, sem que se tenha uma definição 
clara de quais serão as atribuições; e 
também cria mais diferenciações en-
tre os trabalhadores, na medida em 
que a flexibilidade de horário e de lo-
cal, prevista aos futuros auxiliares de 
juiz, não vale para todos. 

Desfalque nas varas
Além de “criar” uma nova função 

por um simples ato, sem isonomia 
com os assistentes de juízes titulares 
de vara, que recebem retribuição es-
pecífica, uma consequencia grave da 
medida, se implementada, será a re-
dução do quadro de servidores nas 
secretarias, responsáveis por todo o 
trabalho processual na 1ª instância, 
em cada fase, desde a entrada dos 
processos até o arquivamento. 

Apesar de a norma prever priori-
dade de reposição aos setores desfal-
cados, que cederem servidores para 
o auxílio, não há concurso público 
em vigor, e a administração não 
apresentou sequer estimativas de 
datas para a publicação do edital do 
próximo concurso. Não há, portan-
to, perspectiva de novas nomeações. 

E há outro problema. Os servido-
res “a mais” hoje nas varas estão lota-
dos provisoriamente, ocupando car-
gos criados pela lei n° 12.427/2011, 
destinados a novas varas do traba-
lho. Ou seja, serão paulatinamen-
te deslocados para as novas varas 
criadas pela lei, na medida em que 
forem instaladas. A inauguração de 
um fórum na capital, no bairro da 
Penha, com 20 novas varas, está pre-
vista ainda para este ano. 

Em síntese, não há cargos nem 
funções sobrando, para garantir as-
sistentes aos juízes substitutos. 

Ato unilateral do TRT-2 é alvo de crítica
Criação de auxílio a juízes substitutos precariza trabalho nas varas

Por Tarcísio Ferreira

Tarcísio Ferreira é coordenador do Sintrajud

Resolução 63
Uma das justificativas para a cria-

ção desse auxílio, e também para a 
fixação de dois juízes por vara, é a 
Resolução nº 63/2010 do CSJT. Ela 
institui uma padronização da estru-
tura de pessoal dos órgãos da JT e 
prevê essas possibilidades. No entan-
to, a mesma resolução prevê também 
um quantitativo de 18 servidores por 
vara com movimentação superior a 
2500 processos, algo que nunca foi 
cumprido na 2ª Região. 

Uma primeira versão dessa resolu-
ção foi baixada em 2008, de número 
53. Sob o pretexto de padronizar, 
esses atos têm servido para nivelar 
por baixo a estrutura. Com base 
nelas somente foram promovidos 
cortes, em todo o país. Já os cargos 
e funções a mais previstos, depen-
dem de lei. E não há demonstração 
de empenho efetivo da cúpula do 
Judiciário e das administrações dos 
tribunais para que cargos novos se-
jam criados.

Gargalo
É reconhecido pela própria cúpula 

da Justiça do Trabalho que o prin-
cipal gargalo nos processos hoje é a 
fase de execução. Aproximadamen-
te 70% dos processos nas varas estão 
em execução. 

Na última correição realizada no 
TRT-2, o corregedor-geral da JT 
apontava que ainda em 2011 o esto-
que de processos em execução era de 
mais de 300 mil processos. E deter-
minava também que os juízes, tanto 
titulares quanto substitutos em auxí-

lio, priorizassem a redução desse es-
toque, inclusive com envolvimento 
pessoal, auxiliados pelos servidores. 

Todavia, a realidade tem sido ou-
tra. A prioridade dos juízes nas va-
ras tem sido as audiências e as sen-
tenças de mérito, que contam mais 
na “estatística”, apesar de não garan-
tirem o recebimento dos valores de-
vidos pelos credores nas ações. No 
entanto, a demanda nas secretarias 
somente tem aumentado. Para fa-
zer frente à demanda de processos, 
notadamente as execuções, os ser-
vidores têm sido submetidos a uma 
intensificação cada vez maior do rit-

mo de trabalho e ao elastecimento 
progressivo de suas jornadas.

Portanto, antes de qualquer medi-
da que altere de tal modo a organi-
zação do trabalho, fundamental se-
ria ouvir primeiro aqueles que serão 
diretamente afetados, algo que não 
tem ocorrido. É necessário que se 
estabeleça um quantitativo mínimo 
razoável de servidores por unidade, 
conforme a carga de trabalho, com 
vistas ao atendimento das deman-
das prioritárias e à garantia de uma 
melhor prestação jurisdicional, pre-
servando-se os direitos e a saúde de 
cada trabalhador.

22 de agosto, quinta-feira, o Núcleo 
dos Oficiais de Justiça do Sintrajud 
se reunirá às 14h30, no auditório do 
sindicato, que fica na rua Antonio de 
Godoy, 88, 15ª. 

Na pauta: Conojaf; PJE (TRT); Apo-
sentadoria Especial; Informação sobre 
os quintos; Abono de permanência; 
Central de mandados JF (Osaco/Sto 
André, Mauá, Presidente Prudente); 
Agressões a OJAFs em serviço; Outros 
assuntos de interesse dos OJAFs.

Servidores do TRE cobraram a 
administração do tribunal em-
penho na contratação de uma 
operadora de plano de saúde. A 
reunião aconteceu dia 15; e a ad-
ministração disse está buscando 
informações junto aos tribunais 
trabalhista e federal. Disse ainda 
que o valor da verba para saúde 
poderá ser reajustado em 2014. 
O Sintrajud está apurando essa 
informação.

Em 13 de agosto, a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
170/12, que garante proventos in-
tegrais ao servidor que se aposen-
tar por invalidez, foi aprovada pela 
Comissão de Constituição, Justiça e 
de Cidadania (CCJC) da Câmara dos 
Deputados. Com a aprovação, a 
matéria vai para uma comissão es-
pecial a ser instituída, a fim de res-
tabelecer um direito retirado pela 
reforma previdenciária de 2003.

Em 26 de julho, o Sintrajud come-
çou a publicar no site da entidade 
um clipping com as ações do Depar-
tamento Jurídico. Os clippings estão 
sendo divulgados nas sextas-feiras. 
Além das notícias do departamento, 
o material traz informações gerais so-
bre a categoria.

O conteúdo é ideal para quem qui-
ser conhecer semanalmente as medi-
das jurídicas que o Sintrajud tem ado-
tado. Confira. www.sintrajud.org.br

Servidores cobram plano 
de saúde do TRE-SP

CCJC aprova integralidade de 
aposentadoria por invalidez

Sintrajud divulga clipping 
do Departamento Jurídico

Núcleo de Oficiais de 
Justiça se reúne dia 22

NOTAS

O congresso da federação na-
cional da categoria (Fenajufe) 
que desfiliou a entidade da CUT 
(Central Única dos Trabalhado-
res), se posicionou como opo-
sição aos projetos e ao governo 
de Dilma Rousseff (PT) e elegeu 
uma nova direção será concluído 
na plenária extraordinária que 
acontece, em Brasília, nos dias 23, 
24 e 25 de agosto.

A 18ª Plenária Nacional Ex-
traordinária terá como principal 
ponto de pauta a definição do 
plano de lutas e mobilizações, 
que não chegou a ser aprovado no 
8º Congrejufe, realizado em Cae-
té, Minas Gerais, no final de abril. 
Mas outros temas não resolvidos 
no congresso também podem ser 
postos em discussão em Brasília 
- neste caso, porém, há posições 
distintas sobre isso na direção da 
Fenajufe e o que será encaminha-
do deverá ser deliberado pelos 
próprios delegados à plenária.   

Sem ‘chapa-branca’
Apontado como um evento que 

entrará para a história sindical da 
categoria, o 8º Congrejufe apro-
vou por maioria romper com a 
CUT. A central foi apontada como 
‘chapa-branca’ e entidade mais a 
serviço dos interesses do governo 
do que dos trabalhadores. A des-
filiação foi muito comemorada 
no plenário. “A política aprovada 
no Congresso tem que ser imple-
mentada pela Fenajufe”, defende a 
servidora Inês de Castro, dirigente 
do Sintrajud e eleita para direção 
da federação. 

Para ela, o plano de lutas a ser 
debatido e aprovado deverá cor-
responder às deliberações políticas 

Corregedoria-Geral da JT recomenda que juízes, titulares e substitutos em auxílio, priorizem execução

Pelo movimento processual, varas de SP deveriam ter 18 servidores cada

Plenária em Brasília definirá plano de lutas 
do congresso que desfiliou Fenajufe da CUT

Servidores do Judiciário Federal e MPU se reúnem para concluir os debates e votações do 8º Congrejufe com a 
missão de elaborar um plano de mobilizações para enfrentar os ataques do governo Dilma

Por Hélcio Duarte Filho

do congresso, como a desfiliação 
da CUT e a oposição ao governo 
Dilma. Servidores defendem que 
a federação encaminhe propostas 
que levem à mobilização da ca-
tegoria por reivindicações como 
a antecipação da parcela da GAJ, 
a data-base, o plano de carreira, 
uma política salarial permanente e 
a luta por serviços públicos e gra-
tuitos de qualidade - campanhas 
que se confrontam com as políti-
cas adotadas por Dilma, candidata 
à reeleição no ano que vem. 

Outro ponto destacado, que aca-
bou não sendo debatido no con-
gresso, é o impacto dos Processos 
Judiciais Eletrônicos (PJe) nos tri-
bunais, em especial na Justiça do 
Trabalho, que passa por isso neste 
momento. “Temos que construir 

uma pauta que realmente unifique 
a categoria, e isto inclui a questão 
salarial, a data-base e o plano de 
carreira, mas temos que [olhar 
com atenção] para as condições 
de trabalho”, ressalta Adilson Ro-
drigues, um dos coordenadores-
-gerais da nova diretoria da Fena-
jufe e dirigente do Sintrajud.   

 ‘Outro país’
Quatro meses após o 8º Congre-

jufe, os cerca de 220 participantes 
esperados para a plenária na capi-
tal federal vão decidir o que fazer 
diante de um país que passou, entre 
uma atividade e outra, por uma das 
maiores ondas de manifestações 
de sua história. “Hoje é outro país, 
as coisas não são estáticas”, afirma 
Ana Luiza Figueiredo Gomes, ser-

vidora do TRF-SP e ex-diretora da 
Fenajufe. Ela observa que o cenário 
é outro, a conjuntura mudou e os 
governos, antes arrogantes nos seus 
índices de popularidade, agora es-
tão na defensiva e ostentam altos 
índices de rejeição. “A popularida-
de de governos como Alckmin, em 
São Paulo, Cabral, no Rio, e Dilma 
despencou”, constata.  

Para Tarcísio Ferreira, dirigente 
do Sintrajud e também eleito di-
retor da Fenajufe, o grande desafio 
dos sindicatos e da federação dian-
te dos protestos que sacudiram o 
país e levaram milhões às praças 
em junho é “trazer os trabalhado-
res para as ruas” e construir uma 
forte campanha salarial para reco-
locar os trabalhadores do Judiciá-
rio Federal nas mobilizações. 

Plenária Nacional Extraordinária da Fenajufe, que ocorre de 23 a 25 de agosto, terá 19 representantes de São Paulo

Joca Duarte
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Prestes a completar 17 anos de 
existência, a subsede da Baixada 
Santista ganhou novo endereço para 
receber a categoria. As instalações 
foram ampliadas e agora os servido-
res dispõem de um amplo sobrado, 
com espaço que pode ser adaptado 
para auditório. 

A festa de inauguração que ocor-
reu no último dia 17, na rua Adolfo 
Assis, 86, na Vila Belmiro, em San-
tos, reuniu membros da direção do 
Sintrajud, servidores e familiares e 
representantes de outras categorias. 

“Foi bastante representativa. Fo-
mos honrados com a presença de vá-
rios lutadores. Além dos servidores 
e suas famílias, estiveram presentes 
na nossa inauguração  trabalhadores 
de várias categorias federal, estadual 
e municipal”, ressalta o coordenador 
do Sintrajud, Adilson Rodrigues. “O 
leque de participação foi amplo, re-
cebemos servidores da capital e do 
ABC”, completa o dirigente.

Adilson destaca o papel impor-
tante desempenhado pelo diretor 
Ivo Oliveira Farias na fundação da 
subsede, que ocorreu em 1996. “É a 
pessoa que sintetiza tudo isso.”

História de luta
Ivo explica que a subsede de Santos 

foi a primeira do judiciário federal. 
“Somos pioneiros. Fundamos a subse-
de em 1996. Naquele ano realizamos 
a primeira greve do judiciário federal. 
Foram 23 dias de paralisação, con-
quistamos o PCS 1”, frisa o dirigente 
relembrando a atuação da entidade.

A diretora de base e servidora da 
Justiça do Trabalho em Cubatão, 
Lynira Rodrigues Sardinha, ressalta 
a importância do novo espaço para 
a continuidade da luta. “Queremos 
fazer desta casa um centro de con-
vívio não só dos trabalhadores do 

Sintrajud inaugura nova subsede da Baixada Santista
Festa ocorreu no último dia 17 e reuniu servidores e familiares, além de representantes de outras categorias

Por Lúcia Rodrigues judiciário, mas de outras categorias”, 
afirma.

Simone Baldini e Valter Rocha, 
servidores do TRE, desceram a ser-
ra para prestigiar a inauguração da 
nova subsede. “As instalações são 
muito boas. Mostra a competência 
da direção”, destaca Valter. “Demons-
tra o crescimento do nosso Sindicato 
na região”, completa Simone.

Jean Carlos de Morais, do TRT, 
também desceu para Santos para co-
nhecer as novas instalações do Sin-
trajud. “É importante porque amplia 
a socialização dos servidores fora do 
local de trabalho”, ressalta.

“Com uma casa bonita como essa, 
não tem desculpa para não partici-
par das reuniões”, brinca o diretor do 
Sintrajud, Maurício Rezzani.

“A nova sede é bem espaçosa”, re-
gistra a diretora de base e membro 
do Conselho Fiscal, Ester Nogueira 
de Farias.

O diretor Erlon Sampaio, também 
enfatiza que a ampliação da estrutu-
ra da subsede da Baixada é impor-
tante. “É estratégica não só para os 
servidores do judiciário, mas para 
a luta dos trabalhadores da Baixada 
Santista.”

Cultura engajada
O grupo de teatro Erga Omnes, 

que reúne servidores do judiciário 
federal, fez uma apresentação poé-
tico-lírico-musical, como define o 
diretor Jairo Maciel que coordenou 
a intervenção artística. 

Claudia Cortez, do TRF, Claudia 
Vicente, do TRE, Lúcia Maria Souza 
de Andrade, do TRE, e Maria Hele-
na Garcia Leal, aposentada do TRF, 
foram as protagonistas da atividade 
cultural que animou quem passou 
pela festa. 

“Foi uma grande alegria poder me 
apresentar nessa casa, que represen-
ta um polo de resistência dos traba-
lhadores”, enfatiza Maria Helena. 

Fotos Marcela Mattos

Momento de descontração durante apresentação musical na festa de inauguração da nova subsede

O funcionário da subsede Marcelo Rabelo brinda a inauguração com os diretores Erlon Sampaio e Adilson Rodrigues Detalhe da cozinha onde os trabalhadores prepararam os pratos servidos aos convidados do Sintrajud durante a festa

Dirigentes do Sintrajud dão as boas-vindas aos convidados durante inauguração do novo espaço na Baixada

Maurício Rezzani, Claudia Cortez, Claudia Vicente, Lúcia de Andrade, Maria Helena Leal, Cleide Navas e Jairo Maciel


