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Certamente este é 
um jornal incom-
pleto. A greve 

continua nos próximos 
dias e teremos uma se-
mana de importantes 
atividades em Brasília. A 
palavra de ordem é au-
mentar a pressão nessa 
reta final.

Nesses mais de 70 dias 
de greve foram manifes-
tações, atos nos maiores 
fóruns da capital, atos 
nacionais, assembleias, 
passeatas, ocupações 
das sessões da Câmara, 
perseguições à Dilma, 
ao Ministro Peluso, De-
putados e Senadores.

Essa pressão fez com 
que alguns parlamen-
tares começassem a se 
mover em defesa do 
PCS. Neste momento, 
o líder do PMDB na Câ-
mara, Henrique Alvez 
(RN) organiza um abaixo 
assinado entre os par-
lamentares para que o 
presidente da Comissão 
Mista de Orçamento, 
deputado Arlindo Chi-
náglia (PT/SP) inclua os 
dois bilhões de reais que 
garantiriam da imple-
mentação de parte do 
PL6613/09 a partir do 

ano que vem.
Na quinta-feira, dia 08, o 

jornal Valor Econômico noti-
ciou que o ministro da Fazen-
da Guido Mantega disse estar 
mais preocupado com o rea-
juste salarial dos trabalhado-
res do Judiciário do que com 
a crise econômica mundial. 
O tom alarmista em relação 
à reivindicação da categoria 
é uma demonstração de que 
os debates em torno do orça-
mento para o ano que vem 
ainda estão em aberto.

Por isso, vamos manter a 
greve até o recesso. Somen-
te dessa forma poderemos 
intervir diretamente nessas 
negociações. A força da greve 
nessa reta final poderá fazer 
com que Peluso deixe a sua 
omissão de lado e assuma o 
papel que lhe cabe. Apenas 
a força da greve poderá fazer 
com que Deputados e Sena-
dores votem favoravelmente 
às nossas reivindicações.

Ainda nessa semana os 
trabalhadores em greve de 
São Paulo e outros estados 
estarão “acampados” na 
Praça dos Três Poderes, em 
Brasília, para exigir que o 
orçamento do PCS seja ga-
rantido na Lei Orçamentária 
Anual – LOA.  Este é mais um 
dos motivos para que os gre-

vistas se mantenham mobi-
lizados até o recesso. 

Chegamos ao final do ano 
e neste Jornal do Judiciário 
trazemos para você uma 
retrospectiva de 2011. Na 
página dois você verá como 
foram o 6° Congresso do 
Sintrajud e a eleição da atual 
diretoria da entidade. Na pá-
gina 03, uma reportagem de 
Helcio Lourenço Duarte faz 
um balanço do governo Dil-
ma, os cortes no orçamento, 
a política de arrocho.

As páginas 04 e 05 estão 
dedicadas ao mais longo 
movimento grevista que já 
fizemos. Já na página 06 fa-
lamos sobre o PLP 549/09 e o 
PL 1992/07, dois projetos que 
afetam diretamente as nossas 
vidas e que o governo tem 
feito de tudo para aprová-lo.

Na página 07 fazemos 
uma retrospectiva sobre as 
nossas atuações nos diferen-
tes segmentos do Judiciário. 
Por fim, na página 08, faze-
mos um pequeno resgate da 

atuação do nosso depar-
tamento Jurídico, com 
a vitória dos Quintos, 
apresentamos os novos 
diretores de base e faze-
mos um chamado para 
a contribuição ao Fundo 
de Greve.

Boas festas, e um novo 
com muitas lutas e con-
quistas para todos os tra-
balhadores. Lembre-se 
na sexta-feira, dia 16, tem 
assembleia na JT/ Barra 
Funda, 14h. Participe!

na sexta-feira, dia 16, tem assembleia estadual na Jt/ barra Funda, 14h. Participe!

11.10 - Ato em frente 
ao fórum Pedro Lessa, 

na Av. Paulista, após 
passeata com 1.200 

trabalhadores.

Fotos: Joca D
uarte

19.10 - Assembleia estadual no Fórum Ruy Barbosa
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Joca Duarte

nova diretoria do sintrajud assume o sindicato 
reafirmando o compromisso com a unidade e a luta

6º congresso do sintrajud reafirma a luta 
contra os ataques aos direitos dos trabalhadores 

Organização e unidade foram os temas mais debatidos para o fortalecimento do sindicato contra os ataques do governo Dilma Rousseff

O 6º Congresso do 
Sintrajud foi realiza-

do nos dias 31 de março 
a 03 de abril, na cidade 
de Itapecerica da Serra. 
O tema central dos três 
dias de debates, pales-
tras e grupos de traba-
lho, foi a organização 
dos trabalhadores do 
Judiciário Federal, para 
barrar a política de con-
gelamento salarial.

No congresso, os 
trabalhadores partici-
param de painéis sobre 
a Reforma do Estado, 
Plano de Carreira e Saú-
de do Trabalhador. O 
painel sobre Análise de 
Conjuntura Nacional e 

Internacional, contou 
com a exposição do ex-
presidente do Sindicato 
dos Advogados de São 
Paulo, Ricardo Gebrim, 
e do representante da 
Central Sindical e Po-

- um sindicalismo combativo, democrático, de base e classista; 
- luta em defesa dos direitos como a luta pelas PEC’s 555/06 e 270/08 (contra a contribui-
ção previdenciária dos aposentados e pela aposentadoria integral para os aposentados 
por invalidez); 
- contra a PLP 549/09 que congela por 10 anos o salário do funcionalismo público;
- respeito à data base;
- pelo direito irrestrito de greve;
- contra o PLP 248/98 que determina a perda do cargo público ao servidor estável com 
insuficiência no desempenho; 
- defesa da Previdência Pública, não aos fundos de pensão; 
- contra o Imposto Sindical; 
- reafirmar importância do trabalho de base; 
- rearticular os coletivos de formação e saúde; 
- democratizar o funcionamento interno do sindicato;
- ampliar as informações do departamento jurídico;
- mais transparência nos gastos da entidade;  
- construir um novo projeto de comunicação do sindicato;
- contra qualquer tipo de opressão;
- em defesa da saúde do trabalhador;
- lutar contra os projetos do governo que atacam os direitos dos trabalhadores;
- solidariedade internacional aos países que sofrem intervenção militar da ONU e OTAN.

pular- Conlutas, Dirceu 
Travesso.

Após os painéis acon-
teceram debates em ple-
nários, fomentando o pro-
cesso de reflexão sobre os 
pontos apresentados.

Veja algumas das principais resoluções aprovadas: 

muitas atividades culturais marcam o ano de 2011
O departamento So-

ciocultural organi-
zou neste ano vá-

rios eventos que já fazem 
parte do calendário da 
categoria. Sempre presti-
giados pelos trabalhado-
res, as atividades foram 
organizadas com o obje-
tivo de agradar as várias 
aspirações culturais.  

Retrospectiva cultural  
Abril

Oficina de Iniciação Te-
atral. O projeto que teve 

início em 2008, já realizou 
várias oficinas, sendo que 
o primeiro trabalho resul-
tou na criação do Grupo 
Teatral Erga Omnes. Em 
2009 o trabalho e a de-
dicação dos colegas do 
grupo de teatro, levaram 
à criação da peça “Liberda-
de, Liberdade”. Neste ano 
o grupo estreou a peça “O 
Mendigo e o Cachorro”. 

Setembro/Outubro
A 8ª Copa de Futebol So-

ciety do Sintrajud, contou 

com a inscrição de 13 times 
de vários fóruns e tribu-
nais da capital: Embolado 
1 (T.R.E),Embolado 2 (T.R.E), 
Execuções Fiscais (JF), Fun-
dão da Barra (Barra Funda), 
Amantes da Pelada (F. Crimi-
nal), Consolidados (TRT-2), 
Barcelona da Barra Fun-
da (Barra Funda), Dubbar 
(TRF-3), Liga da Justiça (JF), 
TRT Sede (TRT-2); Gabiloko 
(TRF-3), Bororoska (TRF-3), 
Muleke Travesso (TRF-3). 

O time vencedor des-
te ano foi das Execuções 

Fiscais, invicto e com uma 
mulher como técnica. Em 
2º lugar ficou o time Boro-
roska, 3º Amantes da Pela-
da e 4º Bem Bolado 1.

Novembro
Arte e luta foi a com-

binação para a 6ª Mostra 
de Artes do Sintrajud, que 
contou com a participação 
de 12 artistas da categoria 
que apresentaram suas 
músicas, pinturas, teatro, 
dança e recital. A atividade 
foi realizada em homena-

gem ao “Dia do Servidor 
Público”. Para ver toda a 
cobertura do evento aces-
se: http://mostradeartes-
dosintrajud.blogspot.com 

Dezembro
A festa de confrater-

nização da categoria em 
São Paulo, realizada no 
último dia 7, mesmo com 
a cansativa greve, que já 
dura mais de 70 dias, e 
as retaliações contra aos 
trabalhadores da Justiça 
Trabalhista, não tiraram a 

animação e a descontra-
ção da categoria.

Ao som da banda Jor-
nada, que mais uma vez 
passeou por diversos 
ritmos, o salão do Clube 
Homms ficou cheio. Co-
meçou com Djavan, pas-
sando por Ana Carolina e 
Jota Quest a primeira par-
te do repertório foi dedica 
ao pop/rock nacional. De-
pois do intervalo, o quar-
teto voltou com as boas 
canções dos anos 1980 e a 
categoria dançou muito. 

Neste ano houve eleição 
para a diretoria executiva 

do Sintrajud. Composta por 
17 diretores, representantes 
de vários locais de trabalho, 
da capital e do interior, a nova 
diretoria foi eleita reafirman-
do a unidade e a luta da cate-
goria. A posse se deu em meio 
à campanha salarial de 2011. 

Festa da unidade. a festa de 
fim de ano da baixada 
santista uniu servidores do 
Judiciário Federal e estadual

A festa da Baixada acon-
teceu no último dia 8, data 
em que o Sintrajud come-
morou seus 16 anos de lutas 
e conquistas. O evento foi 
no Golf Clube São Vicente 
e reuniu aproximadamente 
200 pessoas. 

A Festa da Unidade foi 
organizada pelo Sintrajud e  
pela Associação de Base dos 
Funcionários e Servidores do 
Poder Judiciário de São Paulo 
– Assojubs. A solidariedade 

na luta e nos momentos de 
descontração tem contribu-
ído para que uma atividade 
como esta possa acontecer 
entre os servidores do Judici-
ário Federal e Estadual.  

A animação musical ficou 
por conta da Banda “Expres-
so” e os pratos deliciosos 
como frutas laminadas, sa-
ladas, frios e os acompanha-
mentos, fizeram da Festa da 
Unidade, um das mais acalo-
radas da categoria. 

Jesus CarlosKit GaionJesus Carlos

Wladimir Aguiar

Jesus Carlos

02.04.2011 - Grupo de trabalho no 6° Congresso

17.07.2011 - Nova diretoria 
toma posse em assembleia 

em frente ao TRF-3
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governo dilma, um ano de 
ataques contra os trabalhadores

O 1º ano de governo de Dilma Rousseff foi generoso com banqueiros, empresários, agronegócio, FMI e empreiteiros; 
enquanto tratou como inimigos os movimentos sociais e os servidores, que têm o desafio de mudar esta história em 2012

Por Hélcio Duarte Filho

Ao assumir o mandato, 
no dia 1º de janeiro 
de 2011, a presiden-

ta eleita Dilma Rousseff já 
encontrou o contracheque 
mais gordo – um aumento 
de quase 140%, aprovado 
em causa própria por sena-
dores e deputados da Legis-
latura anterior. A benevolên-
cia palaciana teve o apoio do 
então presidente Luis Inácio 
Lula da Silva – que vetara 
naquele ano os projetos sa-
lariais dos servidores do 
Judiciário Federal e do MPU 
e deixara o presidente do 
STF, Cezar Peluso, até hoje 
à espera de uma audiência. 
Tanto Dilma como seus 35 
ministros, como deputados 
e senadores, já assumiram 
seus cargos recebendo R$ 
26.723,13.

O valor talvez não im-
porte tanto e seja até risível 
diante de um governo que 
perdeu seis ministros, an-
tes de completar um ano, 
por denúncias de corrup-
ção, nas quais obviamente 
circulam cifras de maior 
sustância. Mas é simbólico 
e revela muito de como os 
integrantes desse governo, 
e do anterior, veem o nó or-
çamentário do país: quando 
está em questão destinar 
recursos para pagar salá-
rios de trabalhadores, há 
uma grave crise mundial e 
é preciso apertar o cinto; 
cenário que deixa de existir 
quando está em pauta re-
nunciar a algumas dezenas 
de bilhões de reais do fisco 
para beneficiar empresários 
(a estimativa é de que já são 
R$ 42 bilhões para 2012), 
ou aprovar milhões para 
empresas privadas constru-
írem e tomarem conta de 
estádios para Copa do Mun-

do, ou liberar R$ 62 bilhões 
do Orçamento para o go-
verno gastar como quiser, 
inclusive e principalmente 
com juros da dívida públi-
ca a banqueiros, ou para 
dar mais dinheiro para o 
Fundo Monetário Interna-
cional usar no socorro a 
bancos europeus. Ou, ain-
da, para majorar as remu-
nerações pagas a eles mes-
mos, ministros, deputados, 
senadores e presidente da 
República. Em todos estes 
caso, não há crise.

Mas o governo foi mais 
longe: além de negar rea-
justes, tratou o assunto na 
mídia como se os servidores 
fossem marajás e estives-

sem pressionando para au-
mentar este disparate. E não 
como o que ele de fato é: 
paliativo para uma política 
de 15 anos de desrespeito à 
data-base e que, em termos 
de reajuste linear, mal repõe 
as perdas decorrentes da in-
flação do período.

Privatizações e ataque 
às aposentadorias

Há muitos servidores do 
Judiciário que votaram nela. 
O que deve ser difícil encon-
trar é algum servidor que 
tenha feito isso acreditando 
que Dilma Rousseff faria o 
que vem fazendo ao longo 
desse ano. Não se pode di-
zer que a então candidata 

Dilma Rousseff avisou: não 
há, em nenhuma entrevista 
ou peça publicitária de cam-
panha, qualquer referência 
a congelar salários.  Tam-
bém não se tem notícia de 
uma única citação da can-
didata favorável ao fim da 
aposentadoria integral do 
funcionalismo ou da priva-
tização de setores como ae-
roportos ou Correios. Muito 
menos da saúde, hoje tam-
bém ameaçada. Ao contrá-
rio, não faltam declarações 
contrárias ao processo de 
privatização. Muitas delas 
estão lá no You Tube.

“Unidade dos servidores”
Em uma entrevista, ainda 

na campanha, Dilma disse 
que Lula não re-estatizou 
as empresas privatizadas, 
pois respeita os contratos e 
aquilo que foi feito por seus 
antecessores. Mas parece 
não dar a mínima para pro-
messas de campanha. Tam-
bém faz pouco caso das leis 
e da Constituição Federal. 
Está lá a determinação para 
que os servidores públicos 
tenham revisões salariais 
anuais – nada dá margem 
a se achar que elas possam 
acontecer a cada dez anos, 
como sugere o projeto que 
o governo tenta aprovar na 
Câmara, o PLP 549/2009.

O próprio Supremo Tri-
bunal Federal decidiu que 

a União é obrigada por for-
ça da lei a rever os salários 
a cada ano. O julgamento, 
no entanto, caiu no vazio e 
mostrou-se inútil: o governo 
nada fez. Agora, é o próprio 
STF que reforça essa posição 
ao não garantir nem ao me-
nos a aprovação imediata da 
revisão do plano de cargos 
– há, entre os servidores, a 
certeza de que o presidente 
Cezar Peluso pouco fez para 
mudar isso e ou, na hipótese 
talvez menos pior, foi inca-
paz de impor o orçamento 
do setor e o cumprimento 
da lei que prevê a autono-
mia entre os poderes. 

É difícil vislumbrar um 
primeiro ano de mandato 
tão ruim para os servidores. 
Faz pouco tempo, a servi-
dora Estela Mara, em entre-
vista à jornalista Juliana Sil-
va, deste jornal, disse que 
se arrependia de ter votado 
em Dilma Rousseff para 
presidente. Em greve, ela 
defendeu a unidade da ca-
tegoria para enfrentar esse 
quadro e derrubar o conge-
lamento salarial. “A postura 
do governo é de traição 
com os servidores públi-
cos, porque nós fomos os 
responsáveis pela chegada 
do PT ao poder. Eu votei e 
me arrependo amargamen-
te, os elegemos e hoje nos 
dão as costas”, desabafou.  
Seja qual for o desfecho da 
luta pelo PCS este ano, já 
parece óbvio que os servi-
dores precisarão estar tão 
ou mais mobilizados daqui 
por diante caso queiram 
não só defender o salário, 
mas também o emprego, o 
direito à aposentadoria, en-
tre outros. O primeiro ano 
de governo não encerra o 
mandato. E muito menos a 
história. Com luta, sempre é 
possível mudá-la.

em decisão de 1ª instância, sintrajud conquista 
isonomia para chefes de cartório do interior

Publicada no final de novembro, decisão afirma que não há diferença entre as funções exercidas pelos chefes do interior e da capital

Por Caê Batista

Os chefes dos Cartó-
rios Eleitorais do in-

terior têm direito a rece-
ber FC-4, como os chefes 
da capital. Fundamenta-
da nessa argumentação, 
a 13ª vara cível de São 
Paulo julgou parcialmen-
te procedente o pedido 
do Sintrajud visando a 
isonomia no pagamento 
das Funções Comissiona-
das entre os chefes do in-
terior, que recebem FC-1, 
e os da capital, que exer-
cem a mesma função, 
mas recebem FC-4.

Publicada em 29 de no-
vembro, a decisão tenta 
corrigir um erro que vem 
desde 2004, quando foi 
promulgada a lei 10.842 
que em seu artigo 1° - in-
cisos II e III - estabeleceu 
diferenciações das funções 
comissionadas a serem 
recebidas pelos chefes de 
cartórios da capital e de 
cidades do interior, mesmo 
sem prever qualquer dife-
renciação nas atribuições 
destes servidores.

Na argumentação do 
Departamento Jurídico do 
Sintrajud, ao estabelecer re-
munerações diferenciadas 

para funções idênticas, essa 
lei viola o artigo 5° da Cons-
tituição Federal, que garante 
isonomia salarial. A União, 
por sua vez, argumentou 
que o princípio da isonomia 
não foi ferido, “já que na ca-
pital o volume de trabalho é 
significativamente maior”.

No julgamento, entretan-
to, a 13ª vara cível considerou 
que, ao criar essa diferencia-
ção, a lei 10.842/04 “leva à 
equivocada conclusão de 
que todas as zonas eleitorais 
localizadas no interior dos 
Estados têm o mesmo volu-
me e demanda de trabalho”. 
Assim, os argumentos em 

prol da constitucionalidade 
do artigo 1° da referida lei 
“revelam-se inegavelmente 
insustentáveis”, afirma a de-
cisão.

Mais adiante, o despacho 
considera que não se trata 
de uma reivindicação de au-
mento de vencimentos sob 
fundamento de isonomia, 
“mas de verdadeira equipa-
ração de funções comissio-
nadas concedidas àqueles 
que exercem as mesmas 
funções”. Ao reconhecer esse 
direito dos chefes de cartório 
do interior, a decisão destaca 
que “ambos exercem as mes-
mas funções independente 

da localização das zonas 
eleitorais”.

Pelo prejuízo causado a 
esses trabalhadores do TRE-
SP, o Sintrajud reivindicou 
indenização por danos ma-
teriais. Mas no julgamento, 
a 13ª vara entendeu que não 
houve ato ilícito por parte da 
União, que apenas cumpriu 
o que estava previsto na lei. 
Assim, definiu que devem 
incidir juros sobre os valores 
devidos desde a citação da 
União. O sindicato estuda 
entrar com recurso sobre 
este aspecto.

Há 12 anos no Judiciário, 
o servidor Regis Gaide Pisto-

ri, que é chefe de Cartório 
em São José do Rio Preto, 
comemora a decisão. “En-
quanto chefe de cartório, 
não vejo diferença ne-
nhuma nas tarefas, sem 
contar que no interior há 
maior dificuldade de es-
trutura”, diz ao destacar 
que o cartório onde tra-
balha é responsável por 
mais de 120 mil eleitores, 
além de cuidar do regis-
tro de candidaturas.

Trata-se de mais uma 
vitória do Departamen-
to Jurídico, mas ainda 
cabe recurso por parte 
da União.

Joana Darc Melo

13.04 - Mais de 13 mil trabalhadores protestam em mostram à Dilma que não aceitam o congelamento salarial



4 Jornal do Judiciário 5Quarta-feira, 14 de dezembro de 2011 - JJ 441



4 Jornal do Judiciário 5Quarta-feira, 14 de dezembro de 2011 - JJ 441Fotos: Kit Gaion, Jesus Carlos, Joca Duarte, Valcir Araújo, Joana Darc e Marcela Matos



6 Jornal do Judiciário

Projeto de lei Parlamentar que congela salários 
é uma das prioridades do governo dilma

Em 2012, junto com os demais trabalhadores do serviço público, vamos retomar a luta contra o PLP 549/09

Por Caê Batista

Para os trabalhadores do 
Judiciário Federal, o conge-
lamento salarial já está em 
vigor desde 2006. Mas a pre-
sidente Dilma Rousseff quer 
transformá-lo em lei. Para se 
ter uma ideia do quão nefas-
to é o PLP 549/09, se tivesse 
sido aprovado há 10 anos 
atrás, a folha de pagamento 
do Judiciário teria que ser re-
duzida em 33,34%. Os dados 
são do Departamento Eco-
nômico do Sintrajud.

Neste semestre, o PLP 
549/09 avançou na Comis-
são de Finanças e Tributação, 
graças ao relatório favorável 
do deputado Pepe Vargas 
(PT/RS). Ao chegar à CCJ, An-
tony Garotinho (PMDB/RS) 
foi designado seu relator e 
afirmou ser contra o projeto, 

o classificando como “ideia 
de jerico”.  Mas não devemos 
confiar nesse parlamentar 
que tem uma trajetória de 
ataques aos direitos dos 
trabalhadores. Sabemos da 
força do governo dentro da 
Câmara e provavelmente a 
luta contra esse PLP, que é 
do conjunto do funcionalis-
mo, voltará em 2012.

Origem do PLP 549/09
O PLP 549 é de autoria do 

Senador Romero Jucá (PMDB-
RR), então líder do governo 
Lula na Casa, onde foi apro-
vado em 22 de dezembro de 
2009 em um plenário esva-
ziado que lhe deu 48 votos a 
favor e nenhum contra.

No ano seguinte, os trabalha-
dores organizaram uma campa-
nha conjunta que conseguiu 
derrotar a proposta na Comis-

são de Trabalho e Serviço Públi-
co da Câmara, em uma sessão 
‘tomada’ pelo funcionalismo.

O projeto acresce dis-
positivos à Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF). Se 
aprovado, ele determinaria 
que a folha salarial dos tra-
balhadores seria dada pela 
seguinte fórmula: a inflação 
do ano anterior mais 2,5% 
ou o PIB, o que for menor.

Como a folha de paga-
mento tem um crescimen-
to vegetativo (progressões 
funcionais, aposentadorias, 
contratação de novos traba-
lhadores, entre outros), que 
é sempre superior à fórmula 
inflação + PIB ou 2,5%, ou 
seja, o PLP 549/09 represen-
ta o congelamento salarial.

PLP 549/09 e PL 1992/07 e o 
pagamento da dívida pública

assim como lula, em primeiro ano de mandato, dilma 
joga pesado para fazer mais um reforma da Previdência

Com PL 1992/07, governo federal tenta destinar maior fatia dos recursos da União ao pagamento da dívida pública, atacando a aposentadoria do funcionalismo

No Brasil, o pagamento 
de juros e amortizações da 
dívida pública consome a 
maior fatia do Produto In-
terno Bruto (PIB) - em 2010 
foram 44,93% - mas essa dí-
vida não para de crescer. As 
demais áreas têm seus orça-
mentos cada vez mais enxu-
tos, portanto, sem nenhuma 
margem para desvios.

Isso explica a campanha 
falaciosa sobre os déficits da 
previdência pública. “O obje-
tivo evidente é apropriar-se 
dos recursos que ainda são 
destinados à Seguridade So-
cial para destiná-los aos ju-
ros”, afirma Maria Lucia Fatto-
relli em seu artigo “Riscos do 
Projeto de Lei 1992/07, Face 
à Crise Financeira Mundial”.

Auditora da Receita Fede-
ral aposentada e do Movimen-
to Auditoria Cidadã da Dívida, 

Fattorelli explica que numa 
situação de crise econômica é 
um risco muito grande entre-
gar o futuro das aposentado-
rias nas mãos do “mercado”. 

Nesse mesmo sentido 
está a ideia do PLP 549/09, 
que ao congelar o salário 
do funcionalismo, garantirá 
mais recursos ao pagamen-
to da dívida pública. Ele sur-
giu na época do PAC 1, ainda 

no governo Lula. Três pes-
soas foram fundamentais 
nessa elaboração. Nelson 
Barbosa, então secretário 
de assuntos econômicos e 
hoje secretário executivo 
da Fazenda; Dilma Rousse-
ff, então ministra da Casa 
Civil, e Mirian Belchior se-
cretária na mesma pasta 
e atualmente ministra do 
Planejamento.

Por Caê Batista

No momento em que 
este JJ estiver chegan-

do às suas mãos, muito pro-
vavelmente o PL 1992/07 
estará sendo votado no Ple-
nário da Câmara. 

Durante esse ano, como 
parte da luta contra a apro-
vação do PL, o sindicato 
organizou debates e semi-
nários. Um deles aconteceu 
no 33° Conselho de Base do 

Sintrajud, realizado em ou-
tubro, com o auditor fiscal 
Floriano Martins, um dos 
mais renomados estudiosos 
sobre Direito Previdenciário 
no país. Para ele, esse proje-
to de lei beneficia somente 
os “mercados financeiros”.

Floriano esclareceu que, 
se aprovado, o PL tira a res-
ponsabilidade do Estado 
sobre as aposentadorias 
dos trabalhadores públicos. 
A Previdência Complemen-

tar, prevista no projeto, tem 
caráter privado e de con-
tribuição definida, mas de 

benefício indefinido. Neste 
regime, o servidor sabe o 
quanto paga, mas não sabe 

Com o PL, a aposentadoria dos novos 
trabalhadores será limitada ao teto que é 
pago pelo INSS aos seus beneficiários, R$ 
3.691,74. Para receber mais, o servidor terá 
que contribuir com o Fundo de Previdência 
do Servidor Público (Funpresp).

o quanto vai receber: “Isso 
se diferencia radicalmente 
do sistema atual, em que 
existe um sistema de bene-
fício definido, onde o tra-
balhador sabe o quanto vai 
receber”, disse.

O PL 1992 estava parado 
na Câmara desde 2007, mas 
por pressão do mercado fi-
nanceiro, o governo Dilma 
retomou a sua tramitação. 
Para o deputado federal 
Ivan Valente (PSOL/SP), o 

governo Dilma joga peso 
para aprová-lo ainda este 
ano e ganhar a confiança 
do mercado financeiro. 

Ele ainda opina que 
embora as novas regras só 
valham para aqueles que 
entrarem no serviço públi-
co depois da lei aprovada, 
“amanhã pode vir uma lei” 
fazendo com que as mu-
danças previstas no PL se-
jam aplicadas aos autuais 
trabalhadores públicos.

Por Juliana Silva

O Núcleo de Aposentados 
do Sintrajud se organiza 

todas as quartas-feiras, às 15h, 
na sede do sindicato e tem or-
ganizado várias atividades so-
ciais e de lutas. Nos encontros 
são debatidas as iniciativas 
para enfrentar os ataques aos 
trabalhadores aposentados. 

A principal luta deste ano 
foi pela aprovação da PEC 
555/06 - que altera o artigo 4° da Emenda Constitucional 41/03, e extingue 
gradativamente a cobrança de contribuição previdenciária de aposentados 
e pensionistas. A taxação dos aposentados foi aprovada pelo ex-presidente 
Lula, e é considerada um dos maiores ataques ao funcionalismo público. 

Outra ação do NAS é luta pela aprovação da PEC 270/09, que garante a 
paridade plena aos aposentados por invalidez.

Para conseguir êxito na aprovação das duas PECs os aposentados de vá-
rios segmentos do funcionalismo público organizaram uma frente, do qual 
o Núcleo de Aposentados do Sintrajud faz parte.  Como no dia 31 de agosto, 
lotaram o auditório do Senado, reivindicando a aprovação das PECs.   

Como estes projetos continuam em tramitação com a promessa de que 
a PEC 270/09, seja votado ainda esta semana na Câmara, na mesma semana 
em que deve ser votada a PL 1992/07. Para o NAS a luta dos trabalhadores 
aposentados segue com o trabalho corpo a corpo junto aos parlamentares 
para que as PEC´s sejam aprovadas.  

Fhilomeno presente! A categoria perdeu um grande companheiro e lutador!
O Sr. Fhiló, como era carinhosamente chamado entre os colegas do Ju-

diciário Federal, era um dos mais antigos sindicalizados. Sempre esteve nas 
atividades convocadas pelo sindicato.

aposentados do sintrajud na luta pela 
aprovação das Pec 555/06 e 270/08

a formação política e sindical um dos 
compromissos do sintrajud com a categoria
Dando continuidade a 

tarefa de debater te-
mas que atingem a vida 
dos trabalhadores do Judi-
ciário Federal, o Coletivo de 
Formação realizou várias 
atividades política e sindical 
onde foi possível refletir so-
bre diversos assuntos.

Um dos objetivos do 
Coletivo de Formação é 
fomentar as discussões 
políticas para compre-
ender o mundo em que 
vivemos e os desafios das 
nossas lutas. 

Fevereiro
“Reforma do Estado e do 

Judiciário”, a atividade foi re-
alizada no Fórum Pedro Les-
sa, sendo ministrada pelo 
Sebastião Carlos “Cacau”, 
membro da Central Sindical 
e Popular - Conlutas e do 
Instituto Latino Americano 
de Estudos Socioeconômi-
cos (ILAESE). 

Março
Debate sobre a análise 

de conjuntura nacional, 
contou com o tema “Ava-
liação do cenário político, 
econômico e social no qual 
se insere a luta dos traba-
lhadores no governo Dilma”, 
o evento foi realizado na 

30ª Reunião do Conselho 
de Base.  Ministrado pelo 
professor Gilberto Souza, 
historiador e membro do 
Instituto Latino Americano 
de Estudos Socioeconômi-
cos (ILAESE). 

Junho
Debate sobre a forma 

de remuneração “PCS-4 ou 
Subsídio”, foi realizado no 
auditório do Fórum Traba-
lhista Ruy Barbosa. Com a 
presença do cientista polí-
tico e assessor da Fenajufe, 
Antonio Augusto Queiroz.

Julho
“Dívida Pública e a falta 

de investimento nos servi-
ços públicos de qualidade”, 
a atividade aconteceu em 
Taubaté. Os presentes ti-
veram a oportunidade de 
ouvir a palestra da auditora 
fiscal e membro da Audito-
ria Cidadão da Dívida, Maria 
Lúcia Fattorelli.

Agosto 
“O Estado como instru-

mento de dominação de 
classe”, a palestra foi realizada 
durante o 32° Conselho de 
Base, ministrada pelo pro-
fessor Antonio Macário, que 
abordou a origem e a natu-
reza do Estado bem como 

suas facetas para garantir os 
lucros para a burguesia e au-
mentar a exploração sobre 
os trabalhadores.

Setembro
“O Poder Judiciário e a 

democracia no Brasil”, rea-
lizado no auditório do sin-
dicato contou com quatro 
apresentações. “A natureza 
do direito na sociedade 
capitalista”, com professor 
Márcio Bilharino Naves. 
“Direito e luta de classes 
no Brasil” com professor 
Alysson Leandro Mascaro. 
“O projeto de reforma do 
judiciário – considerações 
sobre o documento técni-
co 319 do Banco Mundial”, 
com o advogado Daniel 
Francisco Nagao Menezes. 
“Os trabalhadores do Poder 
Judiciário frente à reforma 
do judiciário brasileiro”, com 
ex-diretor do Sintrajud e Fe-
najufe Démerson Dias.  

Outubro
Seminário “Direito a 

aposentadoria dos servido-
res”, a atividade aconteceu 
na 33° Reunião do Conse-
lho de Base, e contou com a 
exposição do ex-presidente 
e atual vice-presidente da 
Associação Nacional dos 

Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, Floriano 
Martins e com o advogado 
e assessor jurídico do Sin-
trajud Rudi Meira Cassel. 

Novembro
Como uma das formas 

de combater o racismo e 
colocar o tema em evidên-
cia, o sindicato realizou o 
seminário sobre “Poder 
Judiciário e o Racismo”, 
que contou com cinco 
apresentações de temas 
que refletem a luta contra 
o preconceito e o racismo 
no Brasil: “Racismo e Direito: 
uma contradição?”; “Racis-
mo e Bulliyng: significados 
estratégicos num país racis-
ta”; “Racismo no Mercado 
de Trabalho”; “Racismo e 
desqualificação para Injúria 
Racial: suas conseqüências” 
e “A omissão da questão ra-
cial no meio sindical”.

Joana Darc Melo

Aposentados na luta pela PEC 555

Kit G
aion

Lucaz Lacaz

Maria Lucia Fattorelli 
palestra em Taubaté

Trabalhadores de SP lotam sessão da CFT contra o PLP549/09
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Presidente do trt-2, nelson nazar tem a administração 
mais arbitrária e desrespeitosa com os trabalhadores

Por Juliana Silva

“Autoritário, desrespeito-
so e desatinado”, esta é a ava-
liação sobre a administração 
do TRT-2, dito em alto e bom 
som, na última assembleia 
estadual realizada pela cate-
goria do Judiciário Federal, 
em frente ao Tribunal, dia 07 
de dezembro.

As ações do presidente 
do TRT-2, Nelson Nazar, re-
velam uma administração 
“impiedosa” com os traba-
lhadores da JT:

Ampliação do horário de 
atendimento 

do balcão
A administração do 

TRT-2 publicou a resolução 
GP01/2011, onde pretendia 
ampliar o horário de aten-
dimento ao público da JT. O 
horário passaria das 11h30 
às 18h, para 9h às 18h. 

A resolução não esclare-
cia a forma como seria fei-
ta a ampliação do horário, 
trazendo vários problemas: 
desvio de função potenciali-
zando o assédio moral. Sem 
falar da insuficiência de tra-
balhadores, que ficaria ain-
da mais gritante. Para se ter 
uma ideia, estudos mostram 
que hoje deveriam ser 18 
servidores atuando nas se-
cretarias, mas na realidade o 
número não passa de 12.

 
Medidas tomadas

Os trabalhadores organi-
zaram um abaixo assinado; 
os diretores de secretaria 
adotaram medida semelhan-

te; o sindicato protocolou 
um requerimento pedindo 
a revogação ou a suspen-
são da portaria; a Amatra 
tomou a mesma medida; 
mas em ambos os casos os 
pedidos foram indeferidos 
com o mesmo argumento; 
de que a resolução não al-
terava a jornada dos traba-
lhadores; categoria contou 
com o descaso de Nazar 
em não receber o sindica-
to; designando apenas seus 
auxiliares; também foi dis-
tribuída carta aberta à po-
pulação assinada pelo sin-
dicato e Amatra; o sindicato 
ingressou com uma ação 
judicial pedindo a suspen-
são dos efeitos da ação; que 
foi protocolada na JF e por 
último o sindicato procurou 
os Tribunais Superiores para 
tratar do tema; o sindicato 
buscou contato com o mi-
nistro Luiz Fux, reforçando 
a necessidade de concessão 
de liminar, suspendendo a 
resolução nº 130 do CNJ na 
ADI, que tramita no STF, sob 
sua relatoria.  

Além disso, a categoria 
fez 20 dias de greve impe-
dindo na prática a aplicação 
da Resolução GP 01/2011. 
Com unidade e luta os tra-
balhadores conseguiram 
reverter à ampliação da jor-
nada nos balcões. 

Negligência 
administrativa na Justiça 

do Trabalho de Santos
Teto desabando, pare-

des rachadas do chão ao 
teto, escurecidas por infil-

no trF-3, administração de roberto Haddad não deixará saudades 
Denúncias de assédio moral nos locais de trabalho, aumento do plano de saúde, imposição de metas e mutirões, foram várias as investidas desta administração

Por Juliana Silva

A administração Haddad 
está no fim e certamente 

não deixará saudades. Neste 
ano, foram evidenciados vários 
problemas de condições de 
trabalho, imposição de metas, 
mutirões mal planejados e 
muita pressão por produtivida-
de, que, somados, acarretaram 
no adoecimento de vários tra-
balhadores.  

Em setembro, depois de 
um ano de seu início, acabou o 
Mutirão – Judiciário em dia. No 
desenho original, o projeto am-
bicionava julgar 80 mil proces-
sos em seis meses. Teve que ser 
adiado por três vezes. Para reali-
zar esse Mutirão, muitos traba-
lhadores chegaram a adoecer, 
física e mentalmente. Um Judi-
ciário mais célere é o desejo de 
toda sociedade, mas o que não 
é admissível é o atraso histórico 
do Poder Judiciário ser jogado 
nas costas da categoria.

Este cenário eleva o núme-
ro de casos de assédio moral. 
E ao longo do ano, o sindicato 
denunciou os assediadores, 
numa tentativa de inibir essa 
prática, cada vez mais presente 
no cotidiano do Judiciário.

Por uma decisão de assem-
bleia, o Sintrajud divulga nova-
mente os nomes dos assedia-
dores que foram denunciados.

Juíza Vanessa Vieira de 
Mello, Coordenadora das Tur-
mas Recursais do Juizado Es-
pecial Federal de São Paulo. 

tração de água e explosão 
do distribuidor de energia, 
este cenário dá a dimensão 
dos problemas estruturais 
da JT/Santos recorrentes 
desde 2006.

Medidas tomadas
Trabalhadores mobiliza-

dos realizaram paralisações 
diárias até a manifestação 
administrativa. O sindicato 
ingressou com requerimen-
to administrativo cobran-
do do presidente do TRT-2, 
Nelson Nazar, providências 
urgentes para garantir os 
reparos e as condições de 
trabalho dos servidores da-
quele fórum, sob pena de 
recorrer à interdição e fecha-
mento do prédio, para evitar 
qualquer risco à integridade 
física dos trabalhadores. Es-
tamos atentos!

Creche do Fórum Ruy 
Barbosa

Em agosto as trabalhado-
ras do Fórum Ruy Barbosa fo-
ram surpreendidas por mais 
um ataque do presidente do 
TRT-2. Nelson Nazar decidiu 
que fecharia a creche Ruth 
Drummond Costa Ferrari, 
em 19 de dezembro. Criada 
em 1990, a creche já atendeu 
mais de 303 trabalhadores, 
totalizando 376 crianças. 

Medidas tomadas pelas 
trabalhadoras e o sindicato

Realização de um abaixo 
assinado exigindo a reconsi-
deração da decisão, uma vez 
que a creche é um benefício 
social de excelência no Tri-

bunal. O sindicato exigiu o 
redirecionamento de verbas 
para creche e denunciou a 
sobra de recursos. 

O sindicato e a Associa-
ção de Mães entraram com 
o requerimento administra-
tivo, solicitando a suspensão 
da decisão. Mas a mobiliza-
ção das trabalhadoras fez a 
administração voltar em sua 
decisão, garantindo a manu-
tenção da creche.

Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas
A lei que instituiu a CNDT 

foi sancionada em julho, mas 
somente no final do ano o 
presidente do TRT-2, Nelson 
Nazar se preocupou em via-
bilizar o cadastro, jogando 
toda a responsabilidade nos 

trabalhadores. Essa situação 
demonstra a completa falta 
de planejamento e organi-
zação do TRT-2.

 Para tentar garantir o 
cadastro da CNDT em ou-
tubro, a administração do 
TRT-2, publicou a Portaria 
nº 62. A publicação da por-
taria foi em meio à greve, 
e justamente por isso veio 
uma sucessão de ataques a 
esse Direito. Os oficiais de 
justiça foram convocados 
para fazer serviço interno. 
Depois, os trabalhadores 
da 2ª instância e adminis-
trativo foram convocados 
para fazer o trabalho dos 
grevistas no Fórum Ruy 
Barbosa; na sequência vie-
ram as medidas para tentar 
cortar o ponto daqueles 

que estão lutando.
 

Medidas tomadas
Novamente a categoria, 

já mobilizada pela aprova-
ção do PCS-4, se manifestou 
contra a imposição da Porta-
ria 62, e mandou seu recado 
“cadastro só depois de apro-
vado o PCS-4”. 

A mobilização dos traba-
lhadores “abalou” as estrutu-
ras do Fórum Ruy Barbosa, e 
fez o presidente do TRT-2 re-
conhecer a greve e suspen-
der os prazos para realizar o 
CNDT.

A luta e a ousadia dos 
trabalhadores da Justiça do 
Trabalho dão exemplo de 
que com unidade e com or-
ganização é possível reverter 
vários ataques aos direitos.

A magistrada entrou no fa-
cebook de uma servidora grá-
vida de cinco meses, copiou 
suas fotos de uma viagem com 
sua filha menor e seu marido, 
elaborou um dossiê e determi-
nou que fosse encaminhado 
para conhecimento público. 
Criando um constrangimento 
sem proporções.

A juíza ignorou que os re-
gistros foram feitos no perío-
do de férias da trabalhadora 
e afirmou que a servidora se 
valia de atestados médicos 
para viajar. 

A servidora estava grávida 
de cinco meses, e apesar do 
quadro delicado, denunciou o 
assédio moral pelo qual estava 
passando.

Medidas tomadas
O sindicato ingressou com 

uma representação contra a Juí-
za Vanessa Vieira de Mello, junto a 
Corregedoria Regional do TRF-3. 
Na argumentação do Sintrajud, a 
postura da magistrada foi ilegal, 
arbitrária e intimidatória. 

Na representação, o sindi-
cato pediu que a Corregedo-
ria instaurasse um processo 
administrativo disciplinar para 
apurar a postura da juíza e que 
ela fosse destituída do cargo 
de Coordenação das Turmas 
Recursais do JEF/SP. 

Chefe de gabinete, 
Rui César Nakai

Com a paralisação pelo 

PCS-4, alguns chefes tentaram 
utilizar de seus cargos para 
impedir que os trabalhadores 
exerçam seu direito de greve. 
Foi isso que aconteceu com o 
servidor Fábio Kiyoshi Sakata, 
servidor do TRF-3, vítima de 
assédio por ter participado da 
greve no ano passado.

Numa tentativa de intimi-
dar o servidor e, consequen-
temente, seus colegas, o chefe 
de gabinete, Rui César Nakai, 
fez constar em seu prontuário 
duas faltas injustificadas du-
rante a greve. 

Medidas tomadas
O sindicato foi até o chefe 

de gabinete explicar a Nakai 
que as ausências não poderiam 
ser consideradas faltas injustifi-
cadas, pois a categoria estava 
em greve. Mesmo assim, Nakai, 
manteve as faltas.

Assim sendo, o departa-
mento Jurídico do Sintrajud, 
entrou com Recurso Adminis-
trativo e a decisão foi favorável 
ao trabalhador. 

Juiz Hong Kou Ken 3ª Vara 
Federal de Guarulhos

O juíz da 3ª vara Federal 
de Guarulhos, Hong Kou Ken, 
retirou retroativo há 3 meses a 
Função Comissionada dos tra-
balhadores em greve. 

Foi um ato de cerceamento 
ao direito de greve que não con-
siderou sequer que a luta dos 
trabalhadores também é por 

condições dignas de trabalho. 
Vale lembrar que a 3ª vara fede-
ral de Guarulhos, especializada 
em Execuções Fiscais,  acumula 
o maior número de processos 
do país, 35 mil ações. 

Não é para menos que as 
FC´s são consideradas um “cân-
cer”. Muitas vezes usadas como 
“moeda de troca” para exigir 
que o trabalhador saia da gre-
ve. E a ofensiva deste juiz vai 
além, ele está pressionando os 
oficiais de justiça a voltarem ao 
trabalho sob pena de serem 
colocados à disposição. Tal 
medida só não foi colocada em 
prática, porque a administra-
ção do Foro informou que não 
há outros oficiais para asusmir 
as tarefas daquela vara.

Medidas tomadas
Os trabalhadores da 3ª vara 

fizeram um acordo: ninguém 
pegará a função comissionada 
que está sendo retirada dos 
grevistas. Foi aprovado na as-
sembleia do dia último dia 7 
que o sindicato tomará todas 
as medidas judiciais para re-
verter à retirada das FCs dos 
colegas em greve.

Plano de Saúde
Quem não se lembra do 

comunicado do presidente do 
TRF-3, Roberto Haddad, sobre 
comunicado de aumento do 
Plano Médico e a co-participa-
ção de 20% no uso do plano, 
alegando déficit de recursos 

destinados aos serviços.

Medidas tomadas
Organizada pelo Sintrajud, 

a categoria foi à luta, realizan-
do reuniões junto ao Conselho 
da Justiça Federal e intensifi-
cando as mobilizações, fazen-
do a administração do TRF-3 
suspender o reajuste do plano 
médico, até dezembro. Uma 
vitória, mas temporária.

 A administração formou 
uma comissão para estudar 
o assunto, mas impediu a 
participação dos trabalha-
dores, eleitos em assembleia 
da categoria, bom como do 
Sintrajud. No final do ano, a 
administração contratou uma 
empresa privada para tentar 
“buscar” uma solução para a 
situação. Até o momento o 
presidente do TRF-3, Rober-
to Haddad, não deu nenhum 
esclarecimento à categoria de 
como ficará o plano de saúde 
da categoria no próximo ano. 
Estamos de olho!

Centralização dos 
ambulatórios médicos
Outra batalha da categoria 

neste ano foi a luta pela manu-
tenção do atendimento ambu-
latorial no fórum Pedro Lessa. 
A administração manteve o fe-
chamento do ambulatório mé-
dico, sem considerar a legisla-
ção que garante a existência 
deste tipo de atendimento em 
locais com um número expres-

sivo de trabalhadores. 
O entusiasmo do Diretor 

do Foro em retirar direitos dos 
trabalhadores é proporcional 
à falta de vontade em buscar 
soluções. O problema da cen-
tralização do ambulatório mé-
dico é uma demonstração clara 
desta administração apática e 
desrespeitosa com os trabalha-
dores.

Ampliação na 
jornada de trabalho 

Em mais uma de suas ofen-
sivas, o presidente do TRF-3 pu-
blicou as resoluções 418 e 426, 
que fixava a jornada de trabalho 
em oito horas diárias e 40 sema-
nais aos médicos, telefonistas, 
digitadores, médicos e demais 
servidores que cumpriam 30 
horas semanais na Justiça Fede-
ral (1ª e 2ª instâncias).

Medidas tomadas
Após mobilização da cate-

goria e o requerimento admi-
nistrativo do departamento 
Jurídico do Sintrajud, o presi-
dente do TRF-3 recuou de sua 
decisão e a jornada de 30 horas 
dos trabalhadores foi mantida.  

Apesar da investida do go-
verno Dilma Rousseff contra a 
reposição salarial da categoria, 
é preciso lembrar que os traba-
lhadores do Judiciário Federal 
quando se uniram e se orga-
nizaram contra as investidas 
da administração foram vito-
riosos!

Jesus Carlos

21.06.2011 - Na JT, trabalhadores aprovam greve por PCS e contra precarização do trabalho
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sindicato lança campanha emergencial de Fundo de greve
Grevistas da JT correm o risco de ter seus vencimentos zerados em dezembro. É preciso a solidariedade de todos os trabalhadores do Judiciário

Por Juliana Silva

A greve traz muitas li-
ções. Uma delas, tal-
vez a maior, é a solida-

riedade entre os lutadores. E 
neste momento, os colegas 
da Justiça Trabalhista, em 
greve há quase 70 dias, pre-
cisam da sua contribuição.

Nos últimos dias eles re-
ceberam a informação de 
que terão seus contrache-
ques zerados no mês de de-
zembro. O presidente do tri-
bunal, Nelson Nazar, através 
de seus atos quer impor no 
“grito” o fim da greve, e para 

isso tem se utilizado inclusi-
ve de expedientes absoluta-
mente ilegais e arbitrários.

Os ataques aos colegas 
da Trabalhista não são atos 
isolados, principalmente 
porque faltam poucos dias 
para o início do recesso. Por 
isso, o sindicato está cha-
mando emergencialmente 
os trabalhadores do Judici-
ário Federal a contribuírem 
com o Fundo de Greve.

Para viabilizar uma parali-
sação como esta, o sindicato 
coloca toda a sua estrutura 
a serviço do movimento e 
do fortalecimento da luta. 

E o custo para garantir essa 
luta é alto. Jornais, adesivos, 
coletes, água, apito, corne-
tas, faixas, boletins, cartazes, 
caravanas à Brasília, des-
locamento dos colegas do 
interior para a capital as as-
sembleias estaduais, visitas 
do comando de greve, apa-
relhos de som, são algumas 
das estruturas custeadas 
pela entidade.

O Sintrajud é sustentado 
unicamente pela contribui-
ção voluntária dos seus asso-
ciados. E nestes momentos 
de luta, arrecadar doações 
para um fundo é tradição do 

movimento sindical comba-
tivo. Assim foram construídas 
as grandes greves da história 
dos trabalhadores. Por isso, 
contribuir com o Fundo de 
Greve emergencial para aju-
dar os colegas da Trabalhista 
significará ajudar a construir 
uma história de solidarieda-
de entre os trabalhadores do 
Judiciário Federal.

Nesse caso, o fundo de 
greve será utilizado para 
ajudar os trabalhadores que 
poderão ter seu vencimento 
zerado neste mês de “festas”, 
e também fortalecerá o sin-
dicato que o representa. 

Para doar ao Fundo de Greve
Na hora do depósito ou transferência bancária não es-
queça de escolher a opção “CONTA POUPANÇA”.

Banco do Brasil
Agência: 3324-3

Conta Poupança: 535.500-1 – variação: 1

CEF Banco nº 104
Agência 1004 

Operação nº 22
Conta poupança nº 49-9

Quem doar para o Fundo de Greve e quiser identificar sua 
doação acesse o formulário no site www.sintrajud.org.br

Nesta semana, a categoria elegeu os representantes que 
ajudarão o sindicato a tocar as lutas no próximo período.

Foram eleitos 24 Diretores de Base na eleição comple-
mentar de 2011. Estes novos dirigentes, assim como os 
demais eleitos em 2009 e 2010, ajudarão o sindicato nos 
encaminhamentos das lutas, bem como a fortalecer a de-
mocracia e a organização dos seus locais de trabalho.

Veja os novos diretores de base que irão compor o 
Conselho de Base do Sintrajud:
TRF-3 – Cilmara Aparecida dos Santos
Fórum Criminal – Elaine Amaral
Fórum Previdenciário – Gilberto Terra
JEF/SP – João Carlos Rapanelli e Ana Maria Custódio
Fórum das Execuções Fiscais – Ivanira P. Lima e Roberto Ferraz
Fórum Pedro Lessa – Priscila Carvalho de Oliveira, Martha 
Raiher Pellegino e Alessandro de Oliveira Souza
JT/Cubatão – José Carlos Logullo Gonçalves
JT/São Vicente – Salomão Sousa Ferreira
JT/Santos – Verônica Cavalcanti Maciel
JT/Praia Grande – Ênio Ferreira Mathias 
JEF/Americana - José Benedito de Barros
JF/Taubaté – Rubens Godoy Sampaio
JF/São Bernardo – Mara Helena dos Reis
JF/Guarulhos – Aparecido José Alves Junior e Emerson 
Allegretti de Castro
Fórum Barra Funda – Flavia Cardoso Leon
JT/Osasco – Raquel Saboia
JT/Barueri – Romeu Egydio Natal Meirelles
JT/ Guarujá – Diego Barbosa Verona
JT/Ribeirão Pires – Maria Francisca Lopes Rueda

categoria elege os novos 
diretores de base na 
eleição complementar

agu está revendo valores da ação dos Quintos 
para pagamento do débito com os trabalhadores

Tribunais já apresentaram todas as informações sobre a dívida. Prazo fatal da 
AGU expirou em 30 de novembro, depois de anos de luta, categoria vence mais uma batalha

Por Caê Batista

Os trabalhadores do Judi-
ciário com Quintos para 

receber finalmente têm uma 
boa notícia. A ação movida 
pelo Sintrajud em 2004 pelo 
pagamento dos passivos 
dos Quintos se encontra em 
poder da Advocacia Geral da 
União (AGU), desde 05 de se-
tembro deste ano, para revi-
são dos valores informados 
pelos Tribunais, para poste-
rior liquidação.

De acordo com o Depar-
tamento Jurídico do Sin-
trajud todos os Tribunais já 
apresentaram as informa-
ções pertinentes, mas a AGU 
solicitou prorrogação do 
prazo em diversas oportu-
nidades. O juiz da 22ª Vara, 
onde processo teve origem, 
concedeu a extensão do 
prazo, estipulando como 
data fatal 30 de novembro 
de 2011. 

Até o presente momento 
os autos não foram devolvi-
dos à secretaria da 22ª vara. 

O Departamento Jurídico 
do Sintrajud tem compa-
recido diariamente a esta 
vara, cobrando a devolução 
dos autos para que sejam 
feitos os procedimentos de 
liquidação final deste passi-
vo. A pedido do Sintrajud, a 
diretoria da vara já intimou 
a AGU para que devolva o 
processo, com urgência, mas 
até o fechamento desta edi-
ção não havia resposta.

Histórico dos Quintos
Em 1997, o então pre-

sidente Fernando Henri-
que Cardoso editou a MP 
1595-14 que virou a lei nº 
9527/97. O novo dispositivo 
legal extinguia a incorpora-
ção dos Quintos das funções 
comissionadas e denomina-
va a incorporação feita até o 
momento como Vantagem 
Pessoal Nominalmente Iden-
tificada (VPNI). 

Em abril de 1998, a edição 
da lei nº 9624 resgatou a in-
corporação ou a atualização 
dos valores devidos. Como 

esta situação permaneceu até 
setembro de 2001, quando 
foi editada a MP 2225-45, que 
restabeleceu a VPNI, gerou-se 
o débito com os servidores. 

A luta pelo pagamento 
dos passivos

A incorporação dos 
Quintos e o pagamento 
dos passivos é uma luta 
antiga dos servidores do 
judiciário e dos sindicatos 
de todo país. O Sintrajud 
entrou com requerimento 
administrativo exigindo o 
pagamento dos Quintos 
para a categoria em 2002, 
e em 2004 entrou com uma 
ação judicial. A vitória em 
1ª instância veio em 2008.

É preciso relembrar que 
o reconhecimento da dívi-
da por parte dos tribunais 
foi resultado da interven-
ção direta dos sindicatos 
sobre os presidentes dos 
tribunais. Na época, a Asso-
ciação Nacional dos Magis-
trados Trabalhistas questio-
nou no Supremo Tribunal 

Federal se os Quintos eram 
realmente devidos, e o Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) era inicialmente con-
tra o pagamento. 

O primeiro julgamento 
não foi favorável aos servi-
dores. Porém como a Fenaju-
fe não foi intimada, mesmo 
sendo parte do processo, 
abriu-se a possibilidade de 
um novo julgamento. No se-
gundo, devido a uma forte 
ação política, em dezembro 
de 2005, o TCU mudou sua 
posição e decidiu pelo paga-
mento aos servidores.

O pagamento começou a 
ser feito já no final de 2005. 
Em meados de 2006, os tri-
bunais superiores, adminis-
trativamente, reconheceram 
o direito à incorporação dos 
Quintos e iniciaram o paga-
mento de alguns passivos. 

Desde então, os servido-
res e o Sintrajud sempre in-
cluíram em suas pautas de 
reivindicações o pagamento 
completo dos Quintos, bem 
como de todos os passivos. Joca D

uarte

29.09.2011 - Servidores realizam passeata na Av. Paulista


