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Preparar a reação ao ‘Pacote 
de Maldades’ de Bolsonaro 

Várias categorias apontam o 18 de março como Dia Nacional de Luta e Greve contra o Plano ‘Mais Brasil’, que 
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Sindicato cobra respeito 
aos terceirizados 
PÁG. 7

DIREITOS LUTA

Vitória: STF recua e 
mantém quintos
PÁG. 6

SINDICATO
Jesus CarlosGero Rodrigues



2 JORNAL DO SINTRAJUD     Quinta-feira, 09 de janeiro de 2020 JORNAL DO SINTRAJUD     Quinta-feira, 09 de janeiro de 2020 3 

JORNAL DO
SINTRAJUD

Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores
do Judiciário Federal no Estado de SP

Sede: Rua Antônio de Godói, 88 - 16º and - São Paulo/SP
01034-902 - Tel.: (11) 3222-5833 - Fax: 3225-0608
E-mail: sintrajud@sintrajud.org.br

Subsede Baixada Santista: Rua Adolfo Assis, 86
Vila Belmiro - Santos/SP - 11075-360 - Tel.: (13) 3271-9114
E-mail: sintrajudsantos@sintrajud.org.br

Editora: Luciana Araujo
Jornalistas: Hélio Batista Barboza, Hélcio Duarte Filho e 
Shuellen Peixoto
Artes: Janaína Oliveira
Diagramação: Roberto Lima
Tiragem: 12.000 exemplares 

Diretoria: Tarcisio Ferreira, Lynira Rodrigues Sardinha, Lucas 
José Dantas Freitas, Fabiano dos Santos, Luciana Martins 
Carneiro, Ester Nogueira de Faria, Maria Ires Graciano 
Lacerda, Claudia Villapiano Teodoro de Souza, Claudia Renata 
de Morais Araújo, Maurício Rezzani, Marcus da Silva Vergne, 
Antonio Carlos Lauriano da Silva, Henrique Sales Costa, Ana 
Luiza de Figueiredo Gomes, Inês Leal de Castro, Gilberto Terra, 
Eliseu da Silva Trindade, Tauff Ganem de Abreu, José Dalmo 
Vieira Duarte, Fausta Camilo Fernandes.

Acompanhe o SINTRAJUD nas redes sociais: @sintrajud

AGENDA
Janeiro
09 - Reunião do Movimento em 
Defesa da Justiça do Trabalho, às 19 
horas, na sede da OAB (Rua Maria 
Paula, 35, Centro).
22 - Retomada das reuniões, 
aulas de informática e dança de 
salão do Núcleo de Aposentados 
e Pensionistas do Sintrajud, às 14 
horas, no Sindicato.
24 - Dia Nacional dos Aposentados 
(com manifestação unificada).
Ao longo do mês - Visitas aos 
locais de trabalho para construir 
as mobilizações contra o ‘Pacote de 
Maldades’ de Bolsonaro. 

Fevereiro
1º a 16 - Assembleias nos estados 
elegem delegações à reunião 
ampliada da Fenajufe e discutem 
indicativo de greve para 18 de 
março.
12 – Atividade unitária da classe 
trabalhadora contra o ‘Pacote 
de Maldades’ de Bolsonaro, no 
auditório Nereu Ramos, na Câmara 
dos Deputados.

Março
06 – Reunião da diretoria executiva 
da Fenajufe, em Brasília.
07 – Reunião Ampliada da Fenajufe 
(com participação de representan-
tes dos estados).
08 – Participação nas atividades do 
Dia Internacional de Luta da Mulher 
Trabalhadora.
18 – Indicativo nacional de greve, 
mobilizações e protestos da classe 
trabalhadora (data unificada das 
centrais sindicais).
 

ACONTECEU
Dezembro
6 - Festa de fim de ano na capital.
10 - Oficiais de justiça cobram no 
Senado aposentadoria especial, com 
participação do Sintrajud.
-Reunião com o juiz vice-diretor 
do Foro Décio Gimenez sobre o 
‘Programa e-Vara’ na JF Santos.
13 -  Assembleia setorial do TRF/
JF debateu o novo sistema de ponto 
eletrônico na Terceira Região.
14 - Festa de fim de ano na Baixada.
16 - CJF atendeu pedido cautelar 
do Sintrajud e suspendeu corte dos 
quintos até decisão final do STF.
18 - Reunião com o diretor-geral do 
TRF discutiu a suspensão do ponto 
eletrônico e próximo reajuste do 
plano de saúde (foto).

- Ato em Cubatão denunciou o 
governador João Doria por atacar a 
previdência dos servidores estaduais.
- Proclamação do resultado do 
julgamento dos quintos (RE 638.115) 
assegurou a manutenção da parcela.

O ano de 2019 terminou com algumas vi-
tórias importantes para a categoria.

Com a mobilização, atos, abaixo-assina-
dos, campanha por e-mails e pressão so-
bre as administrações conquistamos a re-
versão do julgamento proferido em 2015 
no Supremo Tribunal Federal que deter-
minava o corte da parcela 
de quintos incorporados 
por exercício de função co-
missionada entre abril de 
1998 e setembro de 2001. 
O STF, que julgara inconsti-
tucional a parcela há quatro 
anos, decidiu que os servi-
dores com sentença transi-
tada em julgado têm garan-
tido o direito e que os que 
recebem os quintos desse 
período por decisão admi-
nistrativa ou sentença não 
transitada vão continuar a 
receber os valores. Neste 
último caso, futuros reajus-
tes absorveriam a parcela.

Há que destacar que a manutenção do 
direito para todos é uma grande conquis-
ta num cenário em que todas as garantias 
sociais e jurídicas vêm sendo atacadas. 
A presidente do TRF-3, desembargadora 
Therezinha Cazerta, por exemplo, votou 
pela suspensão do pagamento dos quintos 
no Conselho da Justiça Federal já a partir 
de outubro do ano passado, antes mesmo 
de o STF encerrar o julgamento. Therezi-
nha defendia ainda que os servidores de-
volvessem os valores recebidos a partir de 
março de 2015, quando o Supremo profe-
riu a decisão agora revertida.

Não temos notícias de que a magistrada 

tenha devolvido o valor relativo ao auxí-
lio-moradia, pago a juízes do país inteiro 
por liminar do ministro Luiz Fux durante 
quatro anos, que somente foi ‘absorvido’ 
em troca de reajuste para os magistrados, 
negociado pelo ministro Dias Toffoli.

Mas a mobilização da categoria virou o 
jogo no CJF e no STF. E é essa re-
alidade que vai permitir seguir a 
luta para eliminar a diferenciação 
entre servidores que recebem a 
parcela há quase 16 anos.

No TRE, o debate sobre a ne-
cessidade de um plano de saúde 
avançou e finalmente consegui-
mos o compromisso da adminis-
tração de realizar a licitação no 
início deste ano.

É importante reivindicar essas 
vitórias porque, num ano tão difí-
cil quanto foi 2019, são a prova de 
que um sindicato combativo e tra-
balhadores organizados e mobili-
zados podem arrancar conquistas.

A classe trabalhadora sofreu 
uma derrota histórica com a ‘reforma’ da 
Previdência, é verdade. Mas vamos lutar 
para questionar a constitucionalidade da 
‘Nova previdência’.

Agora o governo vai tentar reduzir nos-
sos salários e extinguir a estabilidade, en-
tre outros direitos. Mas a nossa luta em 
São Paulo mostrou que é possível enfren-
tar, resistir e ganhar. Para derrotar o ‘Pa-
cote de Maldades’ de Bolsonaro esse é o 
caminho. Ou construímos uma nova greve 
geral, com efetivo envolvimento do con-
junto de centrais e categorias, ou o gover-
no e seus aliados no Congresso vão des-
truir todos os direitos.

EDITORIAL

Desafio em 2020: defender 
salários, estabilidade e direitos

“Ou construímos 
uma nova greve 

geral, com efetivo 
envolvimento 
do conjunto 
de centrais e 
categorias, ou 
o governo e 

seus aliados no 
Congresso vão 

destruir todos os 
direitos”

Pegue seu calendário e guia de convênios
O Sindicato está distribuindo 
o calendário deste ano. 
Se não receber o seu nos 
próximos dias, entre em 
contato pelo telefone (11) 
3222-5833 ou pelo e-mail 
<sintrajud@sintrajud.org.br>.
Não deixe de pegar também 
o guia de uso dos convênios 
e serviços à disposição 
dos sindicalizados, com os 
contatos dos diretores de base. 

Arquivo Sintrajud

Hélcio Duarte Filho

As referências autoritárias e preven-
tivas feitas pelo filho do clã Bolsonaro e 
pelo ministro da Economia, Paulo Gue-
des, em retaliação a possíveis mobiliza-
ções, não vieram ao acaso. Primeiro, o 
filho do presidente da República, deputa-
do federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), 
afirmou que se a “esquerda radicalizar” 
uma das respostas do governo poderia 
ser um novo AI-5, o ato institucional que, 
em 1968, iniciou o período mais sangren-
to da ditadura comandada pelos generais. 
Depois, foram na mesma toada Guedes e 
o próprio presidente.

As ameaças vieram em meio a rebeli-
ões populares contra os ‘ajustes’ neoli-
berais na América Latina, em especial 
no Chile, após a aprovação da ‘reforma’ 
da Previdência e a apresentação de no-
vos projetos e ‘reformas’ que eliminam 

mais direitos trabalhistas.
"Esse conjunto de reformas tem como 

objetivo o desmonte do Estado, a desor-
ganização administrativa, a própria fra-
gilização do serviço público, quebra de 
isonomia, priorização da dívida pública e 
das despesas financeiras, aprofundamen-
to da rigidez do gasto público e uma forma 
de cooptação dos entes subnacionais em 
troca de migalhas", disse o assessor par-
lamentar Antonio Augusto de Queiroz em 
debate na reunião da Fenajufe com os sin-
dicatos ocorrida em dezembro.

O ministro Paulo Guedes também reco-
nheceu que o receio de mobilizações to-
marem as ruas no Brasil contribuiu para 
que a tramitação dos projetos do chamado 
Plano ‘Mais Brasil’ e da ‘reforma adminis-
trativa’ ficasse para 2020.

Para enfrentar o pacote de medidas, ser-
vidores e servidoras do Judiciário Federal 
e do Ministério Público da União aprova-

ram um calendário nacional de mobiliza-
ções que aponta uma greve nacional em 
18 de março. “Temos muitos desafios para 
a construção dessa mobilização, mas tam-
bém avaliamos que a indicação da Fenaju-
fe ajuda a criar um clima nacional”, avalia 
Fabiano dos Santos, diretor da Fenajufe e 
do Sintrajud.

As ameaças de uso da força para deter 
a possível reação revelam mais do que o 
perfil autoritário do governo: mostram 
que Bolsonaro e sua equipe sabem o quan-
to são impopulares as medidas. Sabem 
também que a mobilização pode barrá-las.

DIREITOS

Impedir o desmonte dos serviços públicos
Ameaça de repressão a protestos expõe impactos negativos de ‘reformas’ e medo no governo.

Janeiro e fevereiro - Visitas aos locais de trabalho;
1º a 16/2/20 - assembleias nos estados para eleger delega-

ções à reunião ampliada da Fenajufe e discussão do indicati-
vo de greve para 18/3;

12/2 – Atividade unitária no auditório Nereu Ramos na Câ-
mara dos Deputados;

6/3 – Reunião da diretoria executiva da Fenajufe, em Brasília;

7/3 – Reunião Ampliada da Fenajufe (com participação de 
representantes dos estados);

8/3 – Participação nas atividades do Dia Internacional da 
Mulher;

18/3 – Indicativo nacional de greve, mobilizações e pro-
testos da classe trabalhadora (data unificada das centrais 
sindicais)

Calendário nacional de mobilização do Judiciário

Plano ‘Mais Brasil’
(PECs 186, 187 e 188)
Torna permanente e estende a estados e municipios 

 teto de gastos (Emenda 95)
Vincula a aplicação do teto de 
gastos à chamada “regra de 

ouro” - mecanismo que privilegia 
o pagamento de juros da dívida 
pública e impede que o estado se 
endivide em percentual superior 
ao que investe.

Veda pagamento com efeito re-
troativo de despesa com pessoal.
Suspende o reajuste do teto de 
gastos pelo IPCA caso seja rom-

pida a “regra de ouro”.
Suspende automaticamente 
aumento de despesa com pes-

soal se descumprida a “regra de 
ouro” (veda a criação de cargo, 
emprego ou função; alteração 
de estrutura de carreira; contra-
tações; concursos; progressão e 
promoção funcional).

Autoriza os poderes e órgãos 
da União, por atos normativos, 

a reduzir temporariamente em até 

25% a jornada e os salários dos 
servidores se excedidos os limites 
de gasto com pessoal ou descum-
prido o teto de gastos.

Extingue 248 fundos públi-
cos infraconstitucionais e 

desvincula das áreas sociais 
cerca de R$ 219 bilhões, redi-
recionando-os para amortização 
da dívida pública.

Condiciona transferência de 
receita para os entes federa-

tivos à privatização, à redução de 
benefícios dos servidores e à de-
sindexação, desobrigação e des-
vinculação (‘3Ds’). 

Extingue cidades com menos 
de 5.000 habitantes e receita 

inferior a 10% do gasto;
Decisões judiciais que impli-
quem despesas somente serão 

cumpridas quando houver dota-
ção orçamentária.

Prevê a contratação de pessoas de 18 
a 29 anos por, no máximo, um salário 

mínimo e meio, por até dois anos - assegu-
rada isenção da contribuição patronal para 
a Previdência.

Nessa modalidade, a alíquota do FGTS 
passa de 8% para 2% e a multa demis-

sional cai de 40% para 20%.
Cria alíquotas previdenciárias sobre o 
seguro-desemprego, de 7,5% a 8,14%.

Ainda não enviada ao Congresso quando esta 
edição foi concluída, objetiva o fim da estabili-

dade dos servidores, alongamento das carreiras e 
redução dos salários de ingresso. Medidas no mes-
mo sentido já tramitam no Legislativo.

MP 905 (Carteira Verde e Amarela)‘Reforma administrativa’

Governo quer cortar salários
A partir de março, ‘Reforma’ da Pre-

vidência impõe confisco dos vencimen-
tos, que pode ser ampliado pelo plano 
‘Mais Brasil’. Veja tabela com a proje-
ção das perdas em <www.sintrajud.
org.br>.
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RETROSPECTIVA

19/10/19
VIII Mostra de artes do Sintrajud

Joca Duarte

16/10/19
Aula de capoeira

Claudio Cammarota

Resistência e lutas marcaram 2019
Em um ano de muitos ataques, categoria preservou  direitos como os quintos, resistiu ao fim da JT e 

fortaleceu organização de base.

21/01/19
Ato em defesa da JT

Claudio Cammarota

Defesa da Justiça do Trabalho 
O Sintrajud foi um dos principais impulsionadores do 

Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho, esteve à 
frente da organização das mobilizações e atos no estado 
de São Paulo, em janeiro e em agosto, e articulou a reali-
zação dos encontros Regional e Nacional dos Servidores 
da Justiça do Trabalho.

13/03/19
Seminário sobre assédio sexual

Kit Gaion

Coletivo de Mulheres 
O Coletivo, criado no final de 2017 e que recebeu o nome 

de Mara Helena dos Reis, servidora da JF vítima de femini-
cídio, participou das manifestações do 8 de março e 25 de 
julho (dia da mulher negra), realizou seminários e rodas de 
conversa pelo fim da violência contra as mulheres, assegu-
rou o  debate sobre o assédio sexual nos locais de trabalho e 
a extensão do programa Mãe Nutriz para todos os tribunais.

12/09/19
Reunião na CEUNI

Joca Duarte

Segurança dos OJAFs 
O Sindicato cobrou das administrações medidas de segurança contra as violên-

cias sofridas pelo segmento e apoiou a luta em defesa da aposentadoria especial 
para os oficiais. Em 2019 o TRT também recuou do Ato 5/2017, que esvaziava as 
centrais de mandados.

07/11/19
Ato pelo plano de saúde no TRE

Gero Rodrigues

Saúde no TRE 
O Sindicato e a categoria pressionaram e cobraram mais 

celeridade e transparência na licitação do plano de saúde 
dos servidores do TRE. A previsão é de que o edital de lici-
tação seja publicado no início de 2020. O TRE é o único tri-
bunal federal no estado que até hoje não tem plano próprio.

10/10/19
Ato em defesa da creche

Claudio Cammarota

#CrecheFica
Os servidores e o Sindicato enfrentaram a tentativa da 

presidente do TRT de fechar o berçário que funciona há 
quase 30 anos no Tribunal. A categoria demonstrou que 
não está disposta a abrir mão desse direito e seguirá mo-
bilizada em 2020.

12/09/19
Ato no TRF-3, luta pelos quintos

Joca Duarte

Os quintos são nossos
Uma das principais vitórias de 2019. Com muita mobi-

lizações, revertemos a tentativa de redução salarial para 
milhares de colegas, e derrotamos a presidente do TRF-
3, desembargadora Therezinha Cazerta, que chegou a 
defender que os colegas devolvessem valores recebidos.

Geraldo Magela/Ag. Senado

Previdência 
A luta contra a ‘reforma’ da Previ-

dência foi árdua. O Sintrajud cons-
truiu todos os dias de mobilização 
convocados pelas centrais, pressio-
nou em Brasília, realizou  palestras 
em todas as regiões do estado e in-
tegrou a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. Em 
2020 vamos ao STF contra as inconstitucionalidades da ‘Nova previdência’.

20/08/19
Audiência na CDH (Senado),

Arquivo Sintrajud

14/06/19
Greve geral

Organização de base
Além das reuniões semanais e aulas de dança, o Núcleo 

de Aposentados e Pensionistas do Sintrajud (NAS) deu 
início às aulas de informática para associados. O Núcleo 
de Agentes de Segurança foi reativado e o Núcleo de Ofi-
ciais de Justiça passou a se reunir também na subsede na 
Baixada Santista.

11/12/19
Curso de informática para os aposentados

Jesus Carlos

13/11/19
Ato contra o pacote

Arquivo Sintrajud

25/11/19
Ato dos servidores em Santos

Marcela Mattos

Não ao ‘Pacote da maldades‘
Também em 2019 teve início a luta 

contra o chamado Plano ‘Mais Brasil’, 
pacote de propostas de emendas cons-
titucionais encaminhado pelo governo 
Bolsonaro ao Congresso Nacional para 
reduzir em 25% os salários dos servido-
res, suspender progressões e promoções, criação de cargos e concursos, entre 
outros ataques. Para este ano, diversas entidades já apontam a necessidade de 
uma grande paralisação nacional em 18 de março e de uma nova greve geral con-
tra o desmonte de direitos que antecede a ‘reforma’ administrativa, com a qual o 
governo quer extinguir também a estabilidade no serviço público.

Cultura e Arte
A VIII Mostra de Artes e o início das aulas de capoeira no Sindicato po-

tencializaram as ações socioculturais, que contam também com o grupo 
de teatro Erga Omnes, o Clube de Corrida e Caminhada e o Futebol do 
Judiciário. O objetivo é estar cada vez mais perto da categoria e valori-
zar os talentos dos colegas para além da atividade no serviço público.

Joca Duarte

19/10/19
Teatro

www.sintrajud.org.br

Veja mais 
imagens de 

nossas lutas em
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Luciana Araujo

O resultado do julgamento da incorpora-
ção de quintos relativos ao período de abril 
de 1998 a setembro de 2001, proclamado 
no plenário do Supremo Tribunal Federal 
em 18 de dezembro, encerrou uma batalha 
de longa duração. Desde 2015, quando a 
maioria dos ministros seguiu o voto de Gil-
mar Mendes e considerou inconstitucional 
a parcela, determinando seu corte, o sindi-
cato buscava respeito à Constituição Fede-
ral, à coisa julgada e à segurança jurídica. 
As parcelas mais recentemente conferidas 
aos servidores que recebem o adicional já 
datavam de mais de uma década quando o 
STF tentou cortá-las.

De lá para cá, foram inúmeras as reuniões 
e memoriais protocolados nos gabinetes dos 
ministros da Corte, recursos judiciais e ad-
ministrativos. Mas, na avaliação da diretoria 
do Sintrajud,  foi a mobilização que mudou o 
voto de Gilmar Mendes e demais ministros 
que reconheceram a legitimidade da parcela 
no final do ano passado.

Quando foi retomado o julgamento no STF, 
em agosto, o Conselho da Justiça Federal já 
tinha se antecipado e decidido, por unanimi-
dade, cassar a parcela a partir de outubro. 
“A decisão absurda foi tomada com o voto da 
presidente do TRF, a desembargadora The-
rezinha Cazerta, numa postura mais realista 
que o rei”, denunciou o diretor do Sindicato 
e servidor da JF Gilberto Terra no primeiro 
ato em frente ao Tribunal contra a decisão 

do CJF, em agosto (foto maior).
Também dirigente do Sindicato e servido-

ra aposentada do TRF, Ana Luiza Figueiredo 
ressaltou que “a retirada dos quintos signifi-
caria o fim do Direito, das garantias constitu-
cionais, afetaria a todos, inclusive quem não 
recebe quintos, como eu.”

Defesa de todos segue na pauta

O Sintrajud intensificou a luta e reuniu 
quase cinco mil assinaturas em um abaixo-
-assinado protocolado nos gabinetes dos 
ministros e entregue em mãos ao presiden-
te, Dias Toffoli. Recursos administrativos 
no CJF e no TRF-3 foram propostos para 
impedir o corte.

A mobilização se estendeu aos demais tri-
bunais. Ao todo, 4.928 colegas no estado es-
tavam ameaçados de ter redução salarial - 
quase um terço da categoria.

O novo julgamento, ao manter a parcela 
para todos que a recebem, garantiu a primei-
ra e mais difícil vitória. Mudou-se pelo vérti-
ce um entendimento no STF. A possibilidade 
de absorção por reajustes futuros para quem 
não tem amparo de sentença transitada em 
julgado será enfrentada pelo Sintrajud com 
novas iniciativas jurídicas, políticas e legisla-
tivas. Mas a direção do Sindicator ressalta: a 
mobilização será fundamental.

“Essa questão será oportunamente enfren-
tada. Assim como a gente travou toda essa 
luta histórica”, afirma Fabiano dos Santos, 
diretor do Sintrajud e da Fenajufe.

QUINTOS

Vitória da luta contra redução salarial 
reforça importância da mobilização em 2020

Mudança de posição do STF foi resultado da pressão dos trabalhadores e da ação sindical
ao longo dos últimos quatro anos.

O Sindicato vai pedir ingresso em 
duas ações que tramitam no Supre-
mo contra ataques das ‘reformas’ 
previdenciárias dos governos Dilma 
Rousseff e Bolsonaro.

A ADI 6256 foi proposta por asso-
ciações de magistrados e procurado-
res contra o confisco representado 
pelas novas alíquotas previdenciá-
rias que passam a valer em março, 
por conta da Emenda Constitucio-
nal 103, a ‘reforma’ de Bolsonaro.

O RE 1.050.597, com repercussão 
geral, discute o direito de o servidor 
federal oriundo de cargo público 
em outro ente federativo (estado, 
município ou Distrito Federal) op-
tar pelo novo regime de previdência 
complementar ou pela permanência 
no antigo, sem limitação ao teto do 
INSS.

O Sindicato já obteve decisão fa-
vorável nesse sentido, mas será fir-
mada jurisprudência. (LA)

JURÍDICO
Sindicato vai ao 
STF contra ‘reforma’

Entidade buscará 
reconhecimento como 

amicus curiae em ações.

Atos no TRF, TRT e JF/Campinas e Santos.

Arquivo Sintrajud

Gero Rodrigues

Arquivo Sintrajud

Gero Rodrigues

A denúncia apresentada pelo Sintrajud 
ao Ministério Público do Trabalho (MPT) 
acerca das condições a que são subme-
tidos os trabalhadores terceirizados do 
TRF-3 começou a produzir resultados.

Desde o começo de dezembro, os tra-
balhadores terceirizados do 24º e do 25º 
andares podem almoçar no refeitório 
utilizado por servidores e magistrados.

O compartilhamento do espaço foi au-
torizado pela presidência do TRF-3 e é 
uma resposta às recomendações que 
o MPT apresentou em laudo pericial, 
após visitar o local que os terceirizados 
utilizam para as refeições na garagem 
do 2º subsolo.

Conforme o Jornal do Sintrajud mos-
trou em outubro, na edição 588, o MPT 
atestou que o local era impróprio e insa-
lubre, sem ventilação, deixando os tra-
balhadores expostos ao escapamento 
dos automóveis. Os peritos considera-
ram de “grave risco” as instalações elé-
tricas das marmiteiras (foto à esquer-
da), verificaram que mesas e bancos 
eram improvisados e constataram que 
não havia armários nem geladeiras su-
ficientes para guardar alimentos e obje-
tos pessoais.

Após inspeção acompanhada pelos di-
retores do Sintrajud José Dalmo Duarte 

e Luciana Carneiro, servidores do TRF-
3, o MPT também sugeriu a averigua-
ção das instalações pela Vigilância Sa-
nitária, que segue com processo aberto 
sobre o caso.

Outras denúncias

De acordo com o comunicado da Admi-
nistração, os “colaboradores” inicialmen-
te não poderão usar o refeitório entre as 
13 e as 14 horas, para evitar que o local 
fique congestionado no horário de pico.

Além de autorizar o compartilhamen-
to do refeitório, a Administração do 
TRF-3 providenciou alguns reparos nas 
instalações elétricas e no ar condicio-
nado das dependências do 2º subsolo 
que ainda são usadas pelos trabalhado-
res e trabalhadoras. O local usado por 
algumas empresas para descanso dos 
empregados também passou por refor-
ma. A ampliação do refeitório estaria 
em estudos, segundo informações não 
confirmadas.

O TRF-3 ainda não respondeu a outros 
questionamentos do Sintrajud. Uma das 
reclamações é que trabalhadoras da lim-
peza que chegam muito cedo ao Tribunal 
têm de esperar em pé até as 5h30 para 
terem acesso ao setor onde trabalham.

Terceirizados obtêm melhorias em condições 
de trabalho após denúncia do Sintrajud

Sindicato havia acionado o Ministério Público do Trabalho; trabalhadores do TRF-3 
faziam refeições em local insalubre no subsolo.

Denúncias sobre desrespeito aos direi-
tos trabalhistas ou negociações prejudi-
ciais aos terceirizados têm sido recebidas 
pelo Sindicato, que exige o cumprimento 
das normas. A defesa dos direitos desses 
trabalhadores é parte da luta dos servi-
dores do Judiciário Federal.

Além disso, cabe ao órgão público que 
contrata a empresa de terceirização 
provar que fiscalizou o contrato, para 
que não seja responsabilizado. Assim 
decidiu o Tribunal Superior do Traba-
lho (TST) em julgamento do dia 12 de 
dezembro.

Nem sempre, porém, o prejuízo aos 
trabalhadores terceirizados 
vem de infrações cometidas pe-
las empresas, mas também de 
pressões, falsas promessas e 
do aproveitamento das brechas 
abertas pela nova legislação.

Na JF, uma das denúncias re-
centes diz respeito ao Grupo 
Albatroz Segurança e Serviços 
Gerais, empresa que atende 
fóruns da Justiça Federal no 
Vale do Paraíba, litoral norte e 
interior do estado.

O Grupo foi recontratado de-
pois de nove anos, mas teria se 
recusado a manter funcioná-

rios que no passado o acionaram na Jus-
tiça Trabalhista, segundo trabalhadores 
ouvidos pelo Sintrajud. Procurada pela 
imprensa do Sindicato, a empresa ne-
gou a acusação.

No Anexo Presidente Wilson da JF, 
três ajudantes gerais que perderam o 
emprego afirmam ter sido enganados 
por uma promessa de recontratação. 

Os três fazem parte de um grupo de 
15 trabalhadores demitidos no final de 
setembro depois que a seção judiciá-
ria encerrou o contrato com a empresa 
Liderança Serviços e a substituiu pela 
Nova Engenharia. 

Informados de que seriam admitidos 
na Nova Engenharia, eles foram con-
vencidos a se desligar da Liderança, 
abrindo mão de metade da multa resci-
sória do FGTS, 20% do saldo do Fundo 
e metade do aviso prévio.

Essa modalidade de demissão está 
prevista entre as mudanças na CLT in-
troduzidas pelo governo de Michel Te-
mer em 2017. Quem adere à demissão 
negociada também deixa de receber o 
seguro-desemprego.

Dos 15 trabalhadores dispensados pela 
Liderança, 12 foram recontratados pela 
Nova Engenharia. Os outros três, no en-

tanto, ficaram sem emprego, 
mesmo depois de assinar o 
acordo e ceder os direitos. 

Em dezembro, o Sintrajud 
protocolou requerimento 
acerca de outra empresa ter-
ceirizada da Justiça Federal. 
No documento, o Sindicato 
pede esclarecimentos à Di-
retoria do Foro quanto aos 
atrasos no pagamento de va-
le-transporte e vale-refeição 
da A&D Soluções, empresa 
que atua na área de “servi-
ços gerais” em diversos fó-
runs da JF.

Sindicato cobra respeito aos direitos trabalhistas
Reclamações chegam ao Sintrajud e revelam precarização

do emprego nos contratos de terceirizados.

Câmara aprova terceirização irrestrita, em março de 2017.

Fábio Pozzebom/Ag. Brasil
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Para encerrar um ano de muitos ataques, 
mas também de muita luta, servidores do 
Judiciário Federal marcaram presença nas 
já tradicionais confraternizações de fim de 
ano organizadas pelo Sintrajud. A festa da 
capital aconteceu em 6 de dezembro, no Tê-
nis Clube Paulista, e contou com a partici-
pação de mais de 500 pessoas – servidores 
de todos os ramos do Judiciário e seus fami-
liares. Já na confraternização da subsede, 
em Santos, no dia 14 de dezembro, foram 
quase 150 colegas de Araçatuba, Caragua-
tatuba, Presidente Prudente, do ABC, da 
capital e das diversas cidades da Baixada.

As duas festas garantiram reencontros de 
colegas que já não se viam há tempos, a cons-
tituição de novas amizades e muita diversão 
nas pistas de dança. Em São Paulo, a cantora 
Roberta Gomes e a Banda a Cores levanta-
ram os dançarinos, e na Baixada a animação 
foi comandada por Edinho Ribeiro e banda.

Para o diretor do Sintrajud Tarcisio Fer-
reira, momentos de confraternização da 
categoria são também fundamentais para 

dar fôlego para enfrentar as lutas do pró-
ximo período. “A direção do Sindicato tem 
o compromisso de construir espaços como 
este, que permitem a reunião e reencontro 
dos colegas de todo o estado, para conver-
sar e confraternizar”, afirmou o dirigente. 
Tarcisio também destacou que 2019 foi um 
ano de muitos ataques, mas os servidores 
do Judiciário Federal estiveram mobiliza-
dos nas lutas gerais, contra a reforma da 
Previdência, e também nas lutas específi-
cas, como em defesa dos quintos e contra 
a retirada de direitos.

Também dirigente do Sintrajud, a oficiala 
de justiça aposentada da JT/Cubatão Lynira 
Rodrigues Sardinha destacou que a festa 
também é uma iniciativa que visa reafirmar 
a importância da participação da categoria 
no Sindicato. “É fundamental estarmos to-
dos juntos”, frisou.

Para completar o clima festivo do encer-
ramento do ano, o núcleo de aposentados 
reuniu mais de 60 colegas em sua confra-
ternização, no dia 11 de dezembro.

SINDICATO

São Paulo
Rubens Brito do Nascimen-
to (JEF/Capital) ganhou uma 
caixa térmica;

Júlia Cristina Fonseca (TRT-2) 
foi premiada com uma chur-
rasqueira elétrica; 

Salomão  Sousa Ferreira (JT/
São Vicente) ganhou um cir-
culador de ar;

Marcia Aparecida Noveletti 
(TRF) levou para casa uma 
cafeteira de café expresso; 

Maria Helena Garcia Leal 
(aposentada do TRF) ganhou 
uma caixa de som Bluetooth;

Valdir de Souza (JF) levou para 
casa uma bicicleta aro 26.

Baixada Santista
Daniel Paulo de Souza (JF) 
ganhou um kit de O Boticário; 

Gilberto Clementino (JF/Ara-
çatuba) ganhou um secador 
de cabelos; 

Ismael da Silva de Souza 
(TRT) ganhou um espreme-
dor de frutas; 

José da Assunção de Moraes 
(JE/Santo André) levou para 
casa um cooler.

Prêmios

Festas encerraram 2019 
em clima de alegria

Servidores reencontraram colegas e 
aproveitaram para renovar as energias para 

enfrentar os desafios de 2020.

Como não poderia faltar, em 
ambas as festas os sorteios 
contemplaram servidores de 
diversas regiões.
Vejam os ganhadores: 

Jesus Carlos

Marcela Mattos

Marcela Mattos

Jesus Carlos

Jesus Carlos

A cantora Roberta Gomes na festa da capital 
(esq.); servidores dançam na festa de Santos 

(dir. alto); e aposentados transformam hall do 
Sindicato em discoteca (ao lado).


