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Na JT, servidores preparam série de 
iniciativas por atrasado de reenquadramento
Sintrajud teve audiência com presidência do TRF-3 e, junto com Fenajufe, pressiona tribunais superiores por recursos

Por Caê Batista

“Sem resposta, sem direito”. Com essa palavra 
de ordem os servidores do fórum Ruy Barbosa 
exigiram o imediato pagamento dos atrasados 
do reenquadramento. A ideia da categoria é 
pressionar a administração do TRT-2 e o TST para 
que pagamento seja feito ainda este ano, caso 
contrário, os valores tornam-se passivos, sendo 
mais difícil recebê-los.

Os servidores utilizaram a Semana da Conci-
liação para realizar o protesto. Nada mais apro-
priado, pois além dos atrasados do reenquadra-
mento, a categoria está reivindicando melhores 
condições de trabalho e veem este evento do 
Poder Judiciário como uma das expressões das 
políticas de precarização das condições laborais 
e intensificação do ritmo de trabalho.

Realizada na terça-feira, 3, a assembleia 
aprovou realizar um abaixo assinado, buscar au-
diência com a presidência do TRT-2 (para tratar 
das reivindicações) e fazer gestões junto com a 
Fenjaufe no TST. Na opinião de vários servidores, 
não pagar os atrasados do reenquadramento é 
uma forma de subtrair os vencimentos de parte 
importante da categoria.

Na assembleia, os servidores demonstraram 
preocupação com a inauguração do novo fórum 
da Justiça Trabalhista, na Zona Leste, prevista 
para este ano. Como não há concurso público 
aberto - nem o quadro atual está sendo repos-
to - há o risco de as secretarias serem ainda mais 
esvaziadas, com colegas sendo transferidos para 
as novas varas.

A correição realizada pela Corregedoria da 
Justiça do Trabalho apontou que faltam servido-
res em ao menos 125 varas em toda 2ª Região.

Os servidores vão realizar um novo encontro na 
quarta-feira, 11, no saguão do fórum Ruy Barbosa.

Pressão no TRF-3
Na segunda-feira, 2, dirigentes do Sintrajud 

tiveram audiência com a presidência do TRF-3, 
representada pela assessoria do desembarga-
dor Newton De Lucca. A ideia foi pressionar o 
presidente para que busque os recursos neces-
sários ao pagamento dos atrasados.

Como o presidente do TRF-3 compõe o 
Conselho da Justiça Federal (CJF), e lá pode 
sair a decisão de pagamento, a uma posição 
favorável beneficiaria os servidores da JF de 
todo o país. Mas o fato é que qualquer sobra 
orçamentária está em disputa com os passivos 
dos magistrados.

Neste momento, a assessoria econômica 
do Sintrajud está levantando a execução orça-
mentária dos três segmentos do Poder Judiciá-
rio para apontar se há sobras, onde elas estão 
para que possam ser remanejadas; no TST há 
recursos para o pagamento dos atrasados. A 
diretoria do Sintrajud, entretanto, alerta que 
qualquer remanejamento orçamentário de-
penderá de mobilização da categoria.

O TSE já pagou o retrotivo a servidores. A 
Fenajufe, o Sintrajud e os sindicatos estão 
cobrando que o ministro Marco Aurélio Mello 
assine autorização liberando os valores aos 
tribunais regionais. Segundo informações da 

área orçamentária o TSE há recursos  para o 
pagamento.

Todos tribunais foram cobrados
A publicação da portaria conjunta n° 04, em 08 

de outubro de 2013, pelos tribunais superiores, foi 
resultado direto da atuação da Fenajufe e dos sin-
dicatos, entre eles o Sintrajud. Logo após a publi-
cação, o Sindicato passou a cobrar os tribunais de 
Brasília e os regionais o devido reposicionamento 
dos servidores e o pagamento dos atrasados.

Já foram protocolados requerimentos em to-
dos os tribunais, e agora os servidores começam 
a se mobilizar cobrando o devido pagamento.

03.12.13 - Diretor do Sintrajud e da Fenajufe, Adilson Rodrigues cobra 
do presidente do TST pagamento dos atrasados do reenquadramento

27.11.13 - Diretor do Sintrajud e da Fenajufe Tarcísio Ferreira, junto com Eugênia 
Lacerda, cobra de presidente do TSE liberação de recursos aos TREs.

Joana Darc Melo
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29 de novembro é um dia his-
tórico para os servidores do Ju-
diciário Federal. Nessa data, há 
17 anos, foi fundada em Santos, 
no litoral paulista, a primei-
ra subsede do Sintrajud. Foi a 
primeira subsede de todos os 
sindicatos do Judiciário Fede-
ral, e ajudou na organização e 
mobilização das campanhas 
que conquistaram os PCS I, II e 
III. Sem contar nas mais recen-
tes mobilizações, envolvendo 
outras categorias de servidores 
públicos federais.

Um dos fundadores da subse-
de foi Ivo Oliveira Farias. Hoje 
diretor executivo do Sintra-
jud, Ivo ressalta a importância 
da subsede. Em agosto deste 
ano, na confraternização que 
celebrava o novo endereço da 
subsede, o dirigente declarou: 
“Somos pioneiros. Fundamos a 
subsede em 1996. Naquele ano 
realizamos a primeira greve do 
judiciário federal. Foram 23 
dias de paralisação, conquista-
mos o PCS 1”.

O novo endereço foi pensado 
para receber a categoria. As insta-
lações foram ampliadas e os ser-
vidores passaram a dispor de um 
amplo sobrado, com espaço que 
pode ser adaptado para auditório.

A festa de inauguração reuniu 
membros da direção do Sintra-
jud, servidores e familiares e 
representantes de outras catego-
rias. “Foi bastante representati-
va. Fomos honrados com a pre-
sença de vários lutadores. Além 
dos servidores e suas famílias, 
estiveram presentes na nossa 
inauguração trabalhadores de 
várias categorias federal, estadu-
al e municipal”, ressaltou à épo-
ca o coordenador do Sintrajud, 
Adilson Rodrigues, também um 
dos fundadores da subsede.

Adilson destaca o papel desem-
penhado pela subsede nas lutas 
e conquistas da categoria, mas 
pontua que existem outros desa-
fios pela frente. Hoje há uma di-
reção de base regional, que ajuda 
na organização da categoria em 
toda a Baixada Santista.

Subsede de Santos completa 17 anos 
de atuação política e cultural

Iniciativa foi pioneira em todo país

Convites:
Sócios – R$ 20,00; acompanhante de associado R$ 30,00*; 
Não associado - R$ 50,00

Adquira seu convite na Subsede**
Endereço - Al. Dr. Júlio de Mesquita Filho, 27 Ilha Porchat – São Vicente 
Obs.- Maison 27 está localizado a 100 metros do Restaurante Terraço.

*Valor válido apenas para 1 acompanhante, demais pessoas R$ 50,00.

**Subsede - Rua Dr. Adolfo Assis, 86 – Vila Belmiro - Santos/SP 
Tel– (13) 3238-3807/ 3271-9114

Não é só de política que vive o 
homem! E a Subsede de Santos ma-
nifesta bem essa ideia, organizando 
vários encontros e celebrações. As-
sim, a subsede de Santos é mais do 
que um local onde os servidores 
podem debater suas condições de 

trabalho e as questões salariais, é 
um espaço fraterno de convivência.

E esses 17 anos de luta serão co-
memorados pelos servidores da 
Baixada na festa de final de ano. 
Abaixo você pode ver todas as in-
formações da festa.

Barraca de Praia e espaço de confraternização

16.08.12 - Greve dos servidores federais da Baixada Santista

Marcela Mattos

Vem aí a tradicional festa de fim de 
ano do Sintrajud. Este ano, a festa voltou 
para o Club Homs, na Av. Paulista, 735. 
Os convites já estão disponíveis na sede 
do Sindicato (R. Antonio de Godoy, 88, 
16°), mas haverá plantões de entrega 
nos prédios da capital, veja ao lado.

Vem aí a festa de fim de ano do Sintrajud. 
Programe-se para pegar o seu convite

Os sócios têm direito a 1 convite + acompanhante; não sócios pagam R$40,00

09/12 – Pedro Lessa
10/12 – TRF
11/12 – TRT Consolação
12/12 – TRE Miquelina (12h)

13/12 – JT Barra Funda
16/12 – TRE Miquelina (12h)
17/12 – TRF
18/12 – JT Barra Funda

Os plantões funcionarão das 11h até 19h

Final da 10ª 
Copa do 

Sintrajud
A final da 10ª Copa de 
Futebol do Sintrajud 

será na sexta-feira, 6, no 
Playball Pompéia (Av. 

Nicolas Boer, 66 – esquina 
com a Marquês de São 

Vicente), a partir das 20h30 
(disputa de 3º lugar). Nesse 
dia haverá um churrasco de 
comemoração, na quadra 
14. Será um momento de 
integração da categoria. 

Participe!

Juros da URV 
no TRT-2

O Sintrajud tranquiliza 
os servidores da JT que 

receberam a notícia 
de que têm saldo 

negativo de valores 
correspondentes aos juros 
da URV. O Sintrajud está 

acompanhando o tema e 
vai adotar todas as medidas 

cabíveis.

Auxílio farmácia 
a aposentados 

do TRT
O Sintrajud cobrou e 
o TRT-2 informa que 

está implementando o 
auxílio farmácia para os 
servidores aposentados
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Realizada no sábado, 23, a assembleia 
geral seguiu o parecer do Conselho Fiscal e 
aprovou, por unanimidade, a prestação de 
contas do Sintrajud do exercício de 2012. 
Além da prestação de contas, a assembleia 
aprovou a previsão orçamentária para 2014. 
Nesta votação houve uma abstenção.

Segundo explicou Jean Carlos, membro 
do Conselho Fiscal, foi verificada toda mo-
vimentação financeira do Sindicato do pe-
ríodo. “Para cada despesa há um demons-
trativo [comprovando o gasto]”, destacou.

O Conselheiro aproveitou para agradecer 
aos funcionários do Sintrajud do setor ad-
ministrativo, pela ajuda e presteza dada ao 
Conselho Fiscal.

Diretor do Sintrajud, Tarcísio Ferreira 
parabenizou o trabalho do Conselho Fiscal, 
ressaltando sua a independência diante da 
direção da entidade. Ele ainda destacou a 
importância dessa atuação para o funcio-
namento do Sintrajud.

Atividades de final de ano
Na assembleia, o diretor do Sintrajud 

Henrique Sales destacou as atividades 
agendadas para o final do ano. A primei-
ra será a final da 10ª Copa de Futebol do 
Sintrajud, que acontecerá na sexta, 6, 
no Playball Pompéia (Av. Nicolas Boer, 
66 – esquina com a Marquês de São 
Vicente), a partir das 20h30. Nesse dia 
haverá um churrasco de comemoração. 
“Será um momento de integração da ca-
tegoria”, disse.

Ele aproveitou para reforçar o convi-
te para as duas festas de final de ano; 
a primeira será em Santos, dia 13 de 
dezembro. A segunda festa será no Club 
Homs, na Av. Paulista, quinta-feira, 19. 
Mais informações na página 2.

URV no TRT-2
A assembleia também debateu a situ-

ação da URV no TRT-2. Recentemente, a 

Assembleia aprova prestação de contas de 2012 e 
previsão orçamentária do próximo ano

Realizada no sábado, 23, assembleia seguiu parecer de Conselho Fiscal
Ennio Brauns

Organizado pelo Conselho Nacional de 
Justiça, o VII Encontro Nacional do Judiciário 
enalteceu a política de metas adotada nos 
últimos anos. O PJe (processo judicial eletrô-
nico) foi apresentado como símbolo de mo-
dernidade e eficiência, mas a segurança das 
informações e as falhas e instabilidades do 
sistema foram abordadas superficialmente.

Realizado em Belém (PA), nos dias 18 e 
19, o encontro teve a presença de represen-
tantes de todos os tribunais. A Fenajufe foi 
representada pelos coordenadores Adilson 
Rodrigues, Cledo Vieira, João Batista e Tar-
cisio Ferreira.

O encontro aprovou novas metas, que são ree-
dições das anteriores, como a “Meta 2”. A maioria 
delas orbita em torno de uma meta geral de jul-
gar mais processos que os distribuídos.

Foram estabelecidas metas relativas à 
administração e gestão de pessoas, mesmo 
sem que os problemas da carreira tenham 
sido enfrentados. Por exemplo: a falta de 
política salarial e a falta de critérios obje-
tivos de evolução profissional. São fatores 
que afetam a gestão de trabalho e os pró-
prios resultados.

A meta de estabelecimento e aplicação 
de parâmetros para a distribuição da força 
de trabalho de acordo com a demanda não 
tem parâmetro. Assim, sob o pretexto da 
uniformização, condições de trabalho ten-
dem a ser niveladas por baixo.

Vieram à tona também contradições. Na 
reunião setorial da JT, por exemplo, a pro-
posta de garantir 99% de disponibilidade 
do PJe atestou a ineficiência do sistema, o 
objetivo deveria ser o funcionamento per-
manente. A proposta acabou suprimida, 
com a conclusão de que seu cumprimento 
dependeria de critérios técnicos alheios ao 
controle das direções dos tribunais.

O PJe vem sendo implementado em mar-

Encontro Nacional do Judiciário fixa mais metas e 
ignora condições de trabalho

19.11.13 - VII Encontro Nacional do Judiciário, Belém - PA

Agência CNJ

cha acelerada na Justiça do Trabalho, com 
falta de planejamento e sem uma avaliação 
cuidadosa e criteriosa de seus reais impactos 
sobre a saúde dos trabalhadores, bem como 
os efeitos sobre o próprio acesso à Justiça.

Apesar de apresentadas como resultado 
de discussão ampla, o que se viu foi a apre-
sentação de propostas prontas e referenda-
das, sem maior debate, pela grande maioria 
dos representantes de tribunais presentes.

Chegou-se a afirmar que as propostas apre-
sentadas teriam sido debatidas com as entida-
des de classe de servidores e magistrados. A 
Fenajufe foi convidada para participar de reu-
nião preparatória ao Encontro, em setembro, 
mas não se verificou entre as metas apresen-
tadas o registro das preocupações e propostas 
levadas pela representação dos servidores, 
notadamente quanto à carreira, à saúde e às 
condições de trabalho. Não foi assegurado, 
durante o Encontro, assento às entidades re-
presentativas nas mesas de exposição.

Os números têm estado cada vez mais no 
centro das políticas judiciárias, em detri-
mento da discussão sobre a qualidade dos 
serviços prestados.

Antes do estabelecimento de metas gerais 
e abstratas, a efetividade dos direitos pres-
supõe o debate sobre o modelo de Judiciário 
que se quer, bem como a realização de um 
diagnóstico detalhado da estrutura existen-
te, para um dimensionamento da estrutura 
material e de pessoal necessárias ao enfren-
tamento da demanda que chega à Justiça.

As metas não têm levado em conta a per-
cepção e a experiência das pessoas envol-
vidas em seu cumprimento, os servidores. 
Além de não guardarem proporção com os 
meios existentes para que sejam efetivadas. 
Por essa razão, elas têm causado desmoti-
vação e adoecimento físico e psíquico, além 
de não assegurarem a efetividade da pres-
tação jurisdicional e a promoção dos direi-
tos da cidadania.

Diversos pesquisadores afirmam que 
as metas estão intimamente relaciona-
das ao assédio moral e ao adoecimento 
no trabalho. Estabelecidas de cima para 
baixo e exigindo resultados inatingíveis, 
elas contribuem para o clima de ten-
são entre os trabalhadores. As metas 
intensificam o trabalho, causando an-
siedade nos trabalhadores quando eles 
se deparam com a impossibilidade de 
cumpri-las. É uma política que incentiva 
a vigilância e a cobrança entre colegas 
de trabalho por resultados. 

Um trabalhador adoecido, por exem-
plo, que tende a reduzir seu ritmo de 
trabalho devido à sua condição, pode 
ser visto por chefias e colegas como 
alguém que está dificultando o alcance 
das metas.

Tal dinâmica faz com que as chefias 
adotem comportamentos hostis com 
seus subordinados. Quando algum 
trabalhador não se encaixa ao projeto 
produtivista – seja por resistência, ado-
ecimento, ou outro motivo - surge nos 
chefes o desejo de “se livrar” desse tra-
balhador. E é este sentimento que moti-
va o assédio moral. Em síntese, a políti-
ca de metas contribui para transformar 
o trabalho em um ambiente fértil para a 
ocorrência de assédio moral.

Política de metas cria 
um terreno fértil para 
o assédio moral

Por Daniel Luca, psicólogo

Opinião

administração do tribunal publicou que 
alguns servidores, em vez de receberem 
diferenças deste passivo, teriam que de-
volver recursos.

O diretor Tarcísio explicou que o Sintrajud 
está se preparando para evitar qualquer 
tipo de desconto, e que existe jurisprudên-
cia favorável aos servidores.

23.11.13 - Assembleia aprova prestação de contas
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Dia da Consciência Negra: Seminário debate 
condição do trabalhador negro na sociedade

Em evento organizado pelo Sintrajud, palestrantes abordam as diversas faces do racismo

Uma pessoa idosa tem o direito 
a uma renda mínima no valor de 
um salário mínimo. Quando ela 
não tem renda suficiente, uma 
ação judicial contra o INSS pode 
resolver o problema. Para que a 
previdência social possa conce-
der o benefício, um profissional 
devidamente habilitado avalia o 
perfil socioeconômico do cida-
dão. O profissional em questão é 
o Assistente Social.

Essa regra, entretanto, não tem 

valor em Presidente Prudente, 
onde os juízes determinaram que 
o laudo técnico socioeconômico 
seja formulado pelos Oficiais de 
Justiça Avaliadores Federais da ci-
dade. Dessa forma, além de todas 
as atribuições pertinentes ao cargo, 
os OJAFs daquela subseção estão 
sendo obrigados a fazer perícias, o 
que representa desvio de função. A 
situação está assim desde 2011.

Na quarta-feira, 27, diretores do 
Sintrajud estiveram na cidade e 

conversaram com juiz corregedor 
da central de mandados, reivin-
dicando a revogação imediata da 
medida. A conversa foi infrutífera. 
Os sindicalistas também conver-
saram com o procurador chefe do 
INSS, para que o órgão exija lau-
dos feitos por assistentes sociais.

De acordo com o Departamen-
to Jurídico da entidade, já exis-
tem expedientes administrativos 
tratando do tema, que estão sen-
do acompanhados de perto pelo 

Sintrajud. A entidade não des-
carta a possibilidade de ingressar 
com representações contra essa 
ilegalidade no Conselho da Justi-
ça Federal e no Conselho Nacio-
nal de Justiça, e estuda ingressar 
com medidas judiciais cabíveis.

Foram a Presidente Prudente 
os diretores do Sintrajud Adil-
son Rodrigues e Ivo Oliveira Fa-
rias, acompanhados do advoga-
do César Lignelli e do psicólogo 
Daniel Luca.

Sintrajud luta para acabar com desvio de função de 
OJAFS em Presidente Prudente

Decisão de magistrado obriga servidores a fazerem serviço de assistentes sociais

Uma mulher negra tem remu-
neração inferior a de um homem 
negro, cujos vencimentos são in-
feriores aos das mulheres bran-
cas; acima de todos está o homem 
branco. Registrada nos índices 
oficiais do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística), 
tal estrutura é uma das expres-
sões do racismo no Brasil.

Há outras: A maior parte das 
vítimas do tráfico internacional 
de mulheres é negra. Por ano, no 
Brasil, cinco mil mulheres são 
mortas por violência doméstica, 
60% delas são negras. A maior 
parte da população carcerária 
está na faixa de 18 a 34 anos, 75% 
são jovens negros. 80% das mu-
lheres que morrem ao dar a luz 
são negras.

Esses dados foram apresenta-
dos por Luh Souza, no seminário 
“Negros e Negras: há alguma in-
clusão? Saber para resistir”, rea-
lizado pelo Sintrajud no sábado, 
23, na sede da entidade. 

Acompanhada de outros dois 
palestrantes, Luh fez mais do que 
uma análise sociológica a partir 
dos números do racismo. A pa-
lestrante sugeriu uma reflexão 
acerca dos sofrimentos íntimos 
de uma pessoa negra. 

Os números serviram para 
quantificar as violências come-
tidas contra a população negra, 
indicando-se o alto índice de 
morte entre jovens negros. A 
partir deles, Luh abordou o so-
frimento das mães desses jovens: 
“É essa a mulher que chorar a 

Por Caê Batista
Ennio Brauns

morte do filho pelas mãos da 
PM”. “Em que momento da vida 
a mulher negra consegue ser fe-
liz?”, questionou.

“Não temos complexo de infe-
rioridade, mas é que alguma coi-
sa precisa ser feita”, afirmou. A 
palestrante ainda destacou que a 
omissão é uma forma de racismo: 
“Como alguém pode se dizer não 
racista se é omissa [diante dessas 
situações]?”, questionou.

Negritude e pobreza
Ao abordar a questão de negri-

tude e pobreza, Renato Aparecido 
Gomes explicou que o preconcei-
to é uma estrutura que se exerce 
independente dos aspectos mo-
rais do sujeito, que faz parte do 
cotidiano, que é absorvida sem 
se perceber. “[Ela] condiciona o 
nosso pensamento”.

Mestre em direito e vice-pre-
sidente do Instituto Luis Gama, 
o palestrante disse que embora 
exista alguma inclusão para a 
população negra, “os passos são 
muito tímidos”. Em sua opinião, 
as cotas são ações afirmativas 
que ajudam a “estabelecer um 
contra poder”.

“O empoderamento permite 
sentar em pé de igualdade” com 
os detentores do poder, disse. E 
nisto reside a importância das co-
tas, pois elas abalam “a estrutura 
de poder, que podem gerar uma 
melhoria”. Ele afirmou que é pre-
ciso haver um empoderamento 
da população negra, para que o 
negro, em posição de igualdade, 
“tenha uma posição ativa ao exi-
gir o seu reconhecimento”.

Racismo e capitalismo
Segundo explicou Sandra For-

tes, outra palestrante, o racismo 
“é a opressão de uma etnia sobre 
outra”. Trata-se, portanto, de um 
conceito político, fundamental 
para o funcionamento do capita-
lismo; assim como a homofobia, 
o machismo e a xenofobia. É esse 
conceito que faz uma mulher ne-
gra ter a menor remuneração em 
nossa sociedade. “Quando olha-
mos para quem limpa [os nossos 
locais de trabalho] vemos as mu-
lheres negras”, disse.

Membro do Ilaese (Instituto 
Latino-Americano de Estudos 
Socioeconômicos), Sandra exem-
plificou que durante anos a Le-
vis – multinacional fabricante de 
roupas – apresentou prejuízos. 
Até a “ocupação militar” da ONU 
no Haiti, liderada pelo Brasil. 

Iniciada em 2004, a “ocupação” 
permitiu à empresa fechar 10 
mil postos de trabalho dos EUA 
- onde pagava 16 dólares por dia 
aos trabalhadores – “para pagar 1 
dólar por dia no Haiti”. O resulta-
do: a Levis voltou a ter lucro.

Sandra afirmou que a mesma 
política de repressão é aplicada 
no Brasil. “A título de reprimir o 
tráfico, foram reprimir a popula-
ção das favelas, como revelou o 
caso do Amarildo [pedreiro su-
postamente sequestrado e morto 
pela PM carioca numa operação 
na favela da Rocinha]”.

Para a palestrante, a luta por 
direitos da população negra é a 
uma luta contra o capitalismo. E 
que, portanto, é preciso organi-
zar esse setor da classe trabalha-
dora para lutarmos contra esse 
sistema.

23.11.13 - Palestrantes da esquerda para direita: Luh Souza, Renato Aparecido Gomes e Sandra Fortes
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O Departamento Jurídico do 
Sintrajud é um dos eixos principais 
de atuação da entidade, com desta-
que nacional no debate de teses ju-
rídicas no meio sindical, e acumu-
la uma série de vitórias na defesa 
dos direitos da categoria. Atuando 
nas vias administrativa e judicial, o 
Departamento acompanha mais de 
2 mil processos, que vão desde ex-
pedientes administrativos indivi-
duais, no pleito de direitos básicos 
ou em questões disciplinares, até 
ações no Supremo Tribunal Fede-
ral, na exigência do cumprimento 
de direitos previstos na Constitui-

ção. O sindicato não cobra honorá-
rios dos servidores. 

O Sintrajud dispõe de um corpo 
próprio de advogados, com expe-
riência em direito constitucional e 
administrativo, entre outras áreas. 
Os advogados da entidade atuam 
no acompanhamento de todas as 
ações patrocinadas pelo sindicato, 
administrativa e judicialmente, na 
elaboração de requerimentos, pa-
receres, minutas e expedientes de 
modo geral, além de assessorarem 
a direção da entidade nas negocia-
ções com as administrações. Tam-
bém atendem os sócios em plantões 

diários, de segunda a sexta, das 10h 
às 18h. Para ser atendido, basta que 
o servidor filiado entre em contato 
por telefone e agende um horário. 

Além disso, o Sintrajud também 
dispõe de assessoria jurídica em Bra-
sília, com atuação administrativa e 
judicial perante os conselhos e tribu-
nais superiores, assim como na Seção 
Judiciária do Distrito Federal. 

Para verificar as principais ações 
coletivas patrocinadas pelo sindi-
cato, e seus andamentos, acesse na 
internet o link a seguir: http://www. 
sintrajud.org.br/conteudo/conteu-
do. php?cod=15.

Defesa intransigente dos direitos da categoria: 
compromisso do Jurídico do Sintrajud

Os servidores da Justiça Eleitoral 
que fizeram horas extras entre 2008 
e agosto de 2012 têm direito a rece-
ber uma diferença pelas horas extra-
ordinárias recebidas. É o que defen-
de o Sintrajud, em nova ação judicial 
que visa beneficiar servidores do 
TRE-SP.

Na argumentação do Departa-
mento Jurídico do Sindicato, a Jus-
tiça Eleitoral não calculou corre-
tamente o adicional por serviços 
extraordinários no período.

Entre 2008 e agosto de 2012, vigo-
rou a resolução 22.901/08 do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE). Em seu 
artigo 9°, essa norma considerava 

Eleitoral: Sintrajud ajuizará ação cobrando 
diferenças de horas extras entre 2008 e 2012

Fórmula de cálculo prejudicou servidores e horas extras foram pagas a menor; filiados ao Sindicato estarão 
representados na ação

uma jornada de 40 horas semanais 
(oito horas diárias) para cálculo de 
horas extras. Dessa forma, a Justiça 
Eleitoral alterou para 200 o divisor 
correspondente, o que reduziu o valor 
da hora extraordinária dos servidores 
da Justiça Eleitoral em 12,5%. Assim, 
na prática, o valor da hora-extra era 
inferior ao da hora normal.

Em agosto de 2012, o TSE publi-
cou a resolução 23.386/12, alterando 
a resolução anterior. A nova forma 
de cálculo considera uma jornada de 
trabalho de 35 horas semanais e sete 
diárias, o que reduz o divisor da fór-
mula para 175.

Embora a Justiça Eleitoral tenha 

corrigido o erro, reduzindo o di-
visor para 175, muitos servidores 
ficaram com o prejuízo, pois rece-
beram menos do que efetivamente 
deveriam ter recebido pelo serviço 
extraordinário.

E para assegurar o direito desses 
servidores, o Sintrajud vai ingressar 
com ação judicial, buscando o paga-
mento retroativo das diferenças oca-
sionadas pela aplicação equivocada 
do divisor 200 no cálculo do adicio-
nal por serviço extraordinário.

Para ser contemplado na ação, 
basta ao servidor estar filiado ao Sin-
dicato. Se você ainda não é associa-
do, filie-se. Juntos somos fortes!

Encarte do

JurídicoJurídico
Quinta-feira, 5 de dezembro de 2013   
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Acesse: www.sintrajud.org.br



Decisão recente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) abriu a 
possibilidade de servidores que 
exerceram função de confiança 
entre abril de 1998 e setembro 
de 2001 pleitearem o passivo dos 
Quintos na Justiça.

O entendimento do STJ está ba-
seado no Decreto 20.910/32, que 
determina que as dívidas da União 
não prescrevem durante o processo 
em que se apura a dívida.

No caso dos Quintos, o Conse-
lho da Justiça Federal (CJF) reco-
nheceu a dívida com os servidores 
em dezembro de 2004, no curso 
de um processo administrativo 
(n° 2004.164940).

Embora tenha implantado os 
valores nos contracheques dos ser-
vidores beneficiados e iniciado o 
pagamento de parte dos atrasados 
ainda em dezembro de 2004 - e de-
pois em dezembro de 2006 - a admi-
nistração não quitou o valor integral 
da dívida com os servidores.

De acordo com a decisão do 
STJ, “o prazo prescricional, inter-
rompido pelo reconhecimento ad-
ministrativo do direito à incorpo-
ração dos quintos, fica suspenso 
enquanto não realizado, integral-
mente, o direito já reconhecido”.

Uma ação judicial está causando 
preocupação nos servidores da Justi-
ça Federal de 1º e 2º graus em todo 
o país. Distribuída por um advogado 
de Santa Catarina e tramitando na 
6ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Distrito Federal, a ação quer que todos 
os servidores desse ramo que recebe-
ram juros dos 11,98% devolvam os 
valores. A citação foi feita por edital. 

 O pagamento dos juros de mora 

sobre os valores dos 11,98% aconte-
ceu administrativamente, depois que 
o Conselho da Justiça Federal (CJF) 
reconheceu a dívida com os servido-
res do próprio Conselho e da Justiça 
Federal de 1° e 2° graus.

 O Sintrajud tranquiliza os seus fi-
liados da Justiça Federal, informando 
que apresentará contestação coletiva 
nessa Ação Popular: “Tendo em vista 
que o caso não envolve discussão de 

nenhum caso particular, que exija de-
fesa individual, o sindicato intervirá 
na ação popular para contestar em 
substituição aos servidores filiados 
que serão citados por edital”, pontua 
a assessoria Jurídica do Sindicato.

 Em trâmite desde 2006, a ação 
já causou dor de cabeça a alguns 
servidores do Distrito Federal, que 
chegaram a ser citados e tiveram que 
apresentar contestações.

 Segundo a assessoria jurídica do 
Sintrajud, “o juízo do processo perce-
beu que faltava a manifestação de 
servidores das demais regiões da Jus-
tiça Federal”, e determinou a citação 
por edital de todos os servidores da 
Justiça Federal de 1ª e 2ª instâncias 
e do CJF (exceto aqueles lotados na 
Seção Judiciária do Distrito Federal).

 Se você não está filiado, acesse o 
site e preencha a ficha de filiação. 

O Sintrajud vai ingressar com 
ação judicial pleiteando a isenção dos 
servidores sócios da entidade no pa-
gamento da quota parte no auxílio-
-creche.

Participam desta ação os sócios 
da entidade, portanto, se você tem 
interesse em ser beneficiado com o 
resultado dela, filie-se.

Na argumentação da assessoria 
jurídica do Sindicato, o auxílio-creche, 
pago aos servidores com filhos de até 
cinco anos, é um benefício. Não ca-
bendo, neste caso, a quota parte que 
vem sendo cobrada da categoria.

Além da isenção da cobrança, o 

Ação judicial pleiteará afastamento da quota 
parte dos servidores no auxílio-creche

Ingressada pelo Sintrajud, ação beneficiará 
os sócios da entidade

Nova ação judicial do Sintrajud pleiteia Quintos 
para quem não está no processo de 2004
Entendimento do STJ abre possibilidade de 

servidores buscarem direito na Justiça

A decisão ainda prevê que “a 
prescrição somente volta a correr 
quando o Poder Público pratica 
algum ato que revele o seu desin-
teresse no pagamento da dívida”.

Com base nisso, o Departa-
mento Jurídico do Sintrajud vai 
ingressar com uma ação coleti-
va para os servidores (de 1ª e 2ª 
instâncias da Justiça Federal que 
exerceram função de confiança 
entre abril de 1998 e setembro 
de 2001) e que, com base no novo 
entendimento do STJ, não tiveram 
seu direito prescrito.

A nova ação coletiva, por repre-
sentação processual, será para os 
servidores que não estão na lista 
do processo de 2004, regularmente 
filiados ao Sindicato, ou que se filia-
rem até o ajuizamento da demanda. 
O prazo para a filiação será até o fi-
nal de janeiro de 2014.

No caso específico dessa ação, 
o servidor deverá também assinar 
autorização individual para a re-
presentação processual. Acesse o 
site do sindicato e preencha a au-
torização que deverá ser encami-
nhada ao Departamento Jurídico 
do Sintrajud.

Se você não está filiado ao Sin-
trajud, filie-se! Juntos somos fortes!

Em nova ação judicial, Sintrajud 
pleiteia que a VPI (Vantagem Pecuni-
ária Individual, de R$ 59,87 presente 
no contra-cheque) seja computada 
no cálculo do adicional de férias e 
do 13° salário para os servidores do 
TRT-2.

O Departamento Jurídico da enti-
dade destaca que todos os tribunais 
já pagam, inclusive mediante decisão 
administrativa do Supremo Tribunal 

Federal (STF). O argumento central é 
que a VPI integra a remuneração para 
todos os efeitos, devendo integrar 
também o cálculo de 13º salário e das 
férias. Somente o TRT-2 não utiliza 
esse critério.

Além da consideração da VPI nos 
cálculos da gratificação natalina e do 
adicional de férias, o Sintrajud requer 
“o pagamento dos valores retroativos 
devidos”.

No TRT-2, Sintrajud pleiteia que VPI seja 
computada em adicional de férias e 13° salário

Sindicato está pleiteando a devolução 
dos valores pagos pelos servidores ao 
longo dos últimos cinco anos, prazo 
prescricional.

“O auxílio pré-escolar ou auxílio-
-creche é verba indenizatória, devido 
exclusivamente pela União”, afirma 
trecho da peça inicial.

De acordo com a peça, o enten-
dimento dominante na jurispru-
dência em torno do tema é que “se 
há pagamento em folha do auxílio 
pré-escolar, como ocorre no caso em 
discussão, o valor percebido tem irre-
futável caráter indenizatório, devido 
unicamente pelo Estado”.

Servidores da JF filiados ao Sintrajud serão defendidos em ação que pede devolução de juros da URV
Ação Popular pretende que servidores devolvam valores dos juros dos 11,98%

Acesse: www.sintrajud.org.br


