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sindicalização
Devido à mobilização e à greve, não foram publicados, desde março, os
nomes dos novos sindicalizados. Nesta edição, o T-Liga saúda os sindicalizados de 24/2 a 30/11. Bem-vindos ao Sintrajufe/RS!
Marcelo da Costa Goncalves, JF Bagé
Aderson Arpini Camara, Je, Tapes
Adriana F. Ardenghi, JF POA
Adriana Mazzuchini, JF Caxias do Sul
Adriano M. da Costa, JE POA
Adriano Renato M. Marinho, JE Canoas
Airton Melo da Silva, JF POA
Alexandra Steffens, Jf Santa Maria
Alexandre B. M. Casa, JF Sapucaia do Sul
Alexandre D. Bicca, JF POA
Alexandre Vega de Avila, Jf Pelotas
Alvaro Strube de Lima, JF POA
Amaury P. R. de Moura, JT POA
Ana Cristina B. dos Reis, Jf São Leopoldo
Ana Lucia D. Germani, JT POA
Ana Paula Schizzi Paz, JT POA
Anderson R. A. Castanho, JT POA
Andre Marczewski, JF Santo Ângelo
Andreia O. Goncalves, JT POA
Andressa Dalla Lana, JT Passo Fundo
Andressa Reginato, JT POA
Anelisa de Almeida Barbato, aposentada
Angela Maria Lunkes, JF POA
Antonio Carlos C. M. Filho, aposentado
Argemiro Dornelles Neto, JT POA
Aristeu Nunes da Silva, JT POA
Arno Eliziario Cardoso, JF POA
Bruna Angelica de O. Lara, JT Santa Rosa
Bruno Rizzardi Arendt, JF POA
Calinca Alves Mota, JE Passo Fundo
Carlos A. X. de Souza, JT POA
Carlos Eduardo S. Nunes, JF POA
Carlos F. F. Silveira, JF Santa Vitória
Caroline Cardozo Carrara, JF Pelotas
Cecilia Amaral do Amaral , JF Lajeado
Celia R. de F. Moura, JM POA
Celso Pasa, aposentado
Claudia Geisel, JF POA
Claudia Ortiz M. Weber, JF Passo Fundo
Claudia Schwetz, pensionista
Cleber Souza da Rosa, JT POA
Cristiane de C. Campos, JE São Valentim
Cristiano da Silva Hull, JT Caxias do Sul
Cristina Bettio S.Aita, JF POA
Cristine B. Lourenço, JT POA
Daiana C. Dummer, JF Novo Hamburgo
Daiane Mello Piccoli, JE POA
Daniel E. B. de Carvalho, JT POA
Daniela de Almeida, JE Rodeio Bonito
Daniele Reis Duarte, JT POA
Danusia Paz Soares, JE POA
Daysi Ramos Pires, JE Júlio de Castilhos
Debora Bicudo Cardoso, JT POA
Diana Vieira Mariani, aposentada
Douglas L. da Fontoura, JT Novo Hamburgo
Eder Duarte Nunes, JT Novo Hamburgo
Eder Lopes de Andrade, JT Santa Cruz
Eder Mota Gomes, JF Gravataí
Edson Jose Steffens, JE Venâncio Aires
Eduardo Antonio C. Ranzan, JT Guaíba
Eduardo da Silva Sardao, JF POA
Eduardo Kenzi Antonini, JT POA
Eduardo S. Wobeto, JT POA
Egon Mario Siebiger Filho, JF Gravataí
Elias Carlos Novello, JF Passo Fundo

Ellen Limbacher, JF POA
Eloisa Agra Hassen, aposentada
Elpidio Marinho Neto, JT Caxias Do Sul
Ernani Angelim Costa, JT POA
Ester Alice S. Paz da Silva, JF POA
Eugenio C. de M. Bilhalva, JT POA
Fabiano Brum, JE POA
Fabiano Martins , JT POA
Fabiano Prado de Brum, JF Santo Ângelo
Fabio Jose Baptista Juliani, JT POA
Fernanda M. Ferreira, JF Novo Hamburgo
Fernando Castro Viacava, JE POA
Fernando Dias da Rosa, JT POA
Fernando Ionas Barreiros Guimaraes, JF Novo Hamburgo
Fernando Trebien, JT POA
Flavia A. D. Francisco, JT Novo Hamburgo
Flavia Alice Rentzsch, JE POA
Flavio Vivan, JT POA
Francisco Scheffel Rodrigues, JT POA
Gabriel Ferreira de Moraes, JF Pelotas
Gerson S. Catharina de Oliveira, JT POA
Geverson Lippert Da Silva, JF POA
Giuliano Toniolo, JF Canoas
Graziela Breda, JF Bento Gonçalves
Gustavo Bohn Urnau, JT Passo Fundo
Gustavo Lacerda de Souza, JE Giruá
Gustavo Parise Cassel, JF Capão da Canoa
Hjalmar Rodolfo Hoffmann, JT POA
Indira do Rocio Sanada, JE Sananduva
Isabel Hruschka R. Azevedo, JT POA
Jaime Alberto Costa Ribeiro, JT POA
Janaina U. Lamera, JE S. Francisco de Assis
Janete Bernardes, JT Novo Hamburgo
Janine Grawer, JT POA
Jeferson Neves Elson, JE POA
Jeferson Olmir Nunes, JF POA
Joel Gil dos Santos Seibert, JT POA
Jonas M. Costa, JE S. Sebastião do Caí
José Agnaldo Noronha, JF Passo Fundo
José Gabriel de Paula Nunes, JF POA
José Luiz Pimentel, JF POA
José R. T. P. Monteiro, JF Caxias do Sul
Juliana Magrini Villela, JT Taquara
Juliano Alerico, JF Passo Fundo
Laura Weizenmann Pilla, JF POA
Leandro A. Hirsch, JT Cachoeira do Sul
Leandro Correa, JF Passo Fundo
Leandro Vidal Nogueira, JF POA
Leticia A. Lemos, JF Novo Hamburgo
Liliane Pediriva, JF Passo Fundo
Lisiane Munhoz Henz, JF POA
Lizete Mello dos Santos, JE POA
Lucas Seibel Silva, JF POA
Luis Antonio P. Pes, JF Uruguaiana
Luis Fernando L. F. de Barros, JT Pelotas
Luiz A. de Vargas Dreher, aposentado
Luiz Antonio M. Manfredi, JF Passo Fundo
Luiz Claudio de P. Junior, JT
Caxias do Sul
Luiz Felipe Junges Zani, JT São Leopoldo
Luiz Paulo Ramos Leão, JF POA
Marcelo da S. Cara, JF Palmeira das Missões
Marcelo Lopes dos Santos, JF Passo Fundo
Marcia Angelita Coelho, JE POA
Marcia Cantelli Pinto, JT São Borja
Marcio Muccillo Sklar, JF POA

Maria Cristina Collares de Sousa, JF POA
Maria de Lourdes Escouto Dias, JT POA
Maria Eloa Vernetti, JF POA
Maria Tereza Pires de Souza, JF POA
Mariana M. de C. Gaspary, JT Passo Fundo
Mariana Rodrigues Lemes Alves, JF POA
Matheus da Silva Oliveira, JF Santa Maria
Mauricio Duarte Tamayo, JF Passo Fundo
Mauricio Lara dos Santos Rossi, JF POA
Mauro Luis Boschetti, JT Caxias do Sul
Milena Abou C. P. Osorio, JF Santa Maria
Milena de Cassia Silva de Oliveira, JT POA
Monica Gracioli, JF Passo Fundo
Nara Regina Ruas Oliveira, JT Pelotas
Natacha Wohlgemuth, JT POA
Nilson Marcos Lisboa Faro, JT POA
Norma Maria Negreiro, pensionista
Osmar Seehase Alves, aposentado
Pabulo Adao Paz da Costa, JF Santiago
Patricia Elisa S. Mosena, JF Passo Fundo
Paulo Celestino Demoliner, JF POA
Paulo Eduardo Paim Varoni, JT POA
Paulo Henrique Souza da Silva, JF POA
Priscila Goulart Garrastazu Xavier, JF Pelotas
Rafael Farina Dornelles, JF Lajeado
Rafael Velasques Tavares Nascimento, JF POA
Raul dos Reis Steinmetz Junior, JF Pelotas
Rejane T. Kohlrausch dos Santos, JT POA
Renan Roberto Schneider, JF Passo Fundo
Renata Lima da Silva, JM POA
Renato Andre Peres JT POA
Reni Ines Kapp Hein, aposentada
Ricardo Luis Kruchinski, JF Erechim
Roberta Gewehr de Almeida, JE Planalto
Roberto Carlos Andreis, JF Bento Gonçalves
Rodrigo Boufleur, JF Palmeira das Missões
Rodrigo Guimaraes de Almeida Susin, JF POA
Rodrigo Pereira Armao, JT Passo Fundo
Roiz Kottwitz, JF Carazinho
Rosangela Froener Vaz Batista, JF POA
Rosani Elenice Schmidt, JF Santa Rosa
Salete Pereira Martinewski, JF POA
Sandra Maria Ayang Oliveira Folgiarini, JM POA
Sandra Winter, JE Dois Irmãos
Saulo Bueno Marimon, JF POA
Silvio de Oliveira, JT São Borja
Simone da Roza, JF Passo Fundo
Simone Raquel Villetti Ximenes, JT POA
Sophia Bianchi de Melo Cunha, pensionista
Suzana Catarine Radaelli Merlo, JT POA
Tatiane dos Santos Raphaelli, JF Pelotas
Thais Herrmann, JF Novo Hamburgo
Therezinha Schaab, aposentada
Tiago Morshak Vieira, JF Novo Hamburgo
Tulio Tavares dos Santos, JF Santa Rosa
Valdir Frichs, JF Passo Fundo
Vera Regina da Silva Martins, JT Santa Cruz do Sul
Veronica Seganfreddo Padao Schuster , JT POA
Vinicius Alievi Pinheiro, JF Passo Fundo
Vinicius Garcia Vieira, JF Santa Maria
Vinicius Serpa Bassetti, JT
POA
Virginia Marcondes Gaiki, JF Passo Fundo
Zeleide Terezinha Zancanaro, JF POA
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editorial

Unidade para vencer
Após todo o esforço da categoria em
meio à maior greve de sua história, e apesar
dos avanços obtidos em termos de organização e mobilização com nosso movimento, persiste a pendência sobre a reposição
salarial. Impasse criado a partir da intransigência de Lewandowski e Dilma, aliados no
arrocho salarial da categoria, em paralelo a
privilégios e reajustes da magistratura.
Em reunião realizada no dia 27/11,
com a presença de um representante de
cada sindicato, a Fenajufe deliberou por estabelecer parâmetros de negociação na luta
por melhorias no PL 2.648, destacando-se
a redução do período de implementação,
tendo como parâmetro dois anos; exclusão

do artigo 6º do projeto, que trata da absorção dos 13,23%; e a incorporação dos valores previstos para o aumento das CJs (25%
em parcela única) na recomposição salarial
de toda a categoria.
As reuniões realizadas pela comissão de
negociação da federação nos últimos dias
mostram as dificuldades. Parlamentares e
ministros de tribunais superiores têm colocado obstáculos às melhorias aprovadas
pelos servidores em suas instâncias, um
contrassenso se comparado à facilidade
com que foi aprovado há pouco tempo, na
mesma Ctasp onde tramita nosso PL reajuste de 16% para a magistratura em 2016.
Neste momento em que seguimos en-

frentando uma conjuntura adversa frente
ao ajuste fiscal aplicado por Dilma e pelo
Congresso Nacional, é fundamental que a
categoria mantenha sua unidade e a defesa
de suas instâncias. É inaceitável que, somadas a todas as dificuldades, tenhamos discursos divisionistas ou ações na contramão
das deliberações das instâncias nacionais,
iniciativas que dificultam, ainda mais, qualquer avanço.
Sabemos quem são nossos inimigos e
os enfrentamos com bravura nos últimos
meses. As dificuldades existem, mas seguimos de pé. Lutando. Somente unidos e com
respeito à vontade manifesta pela categoria
em suas instâncias poderemos vencer.

direitos

Sintrajufe conquista extensão dos
13,23% para todos os servidores da JT
Em votação no dia 16/11,
o Órgão Especial do TRT4
determinou a extensão, a todos os servidores da Justiça
do Trabalho do RS, do pagamento dos 13,23% antes
reconhecidos em ação judicial para parte dos servidores
vinculados a uma associação.
Diversos servidores acompanharam a votação munidos
de cartazes que lembravam
que “Justiça começa em casa”.
A grande vitória da categoria vem após requerimento

administrativo e forte trabalho de convencimento dos
desembargadores realizado
pelo sindicato.
O Sintrajufe/RS foi pioneiro no país ao levar aos
tribunais os pedidos administrativos de extensão dos
13,23%. A vitória no TRT4
já é a segunda alcançada pelo
sindicato, uma vez que o Superior Tribunal Militar também já havia reconhecido o
direito aos servidores da Justiça Militar de todo o país,

Sindicato recorre de decisão do TRE-RS
No dia 1º/12, o TRE-RS indeferiu, pela segunda vez,
o pedido do Sintrajufe/RS sobre a extensão dos 13,23%,
sob o argumento de que não havia fatos novos. No dia
28/10, o sindicato havia apresentado um segundo requerimento administrativo, pedindo reconsideração ante à
primeira negativa, tendo em vista os precedentes criados
com o deferimento de pedidos similares no STM, no
CNMP e, em especial, no TRE-AM. O sindicato irá recorrer da decisão.

Alexandre Haubrich

Categoria acompanhou sessão para pressionar desembargadores

deferindo requerimento do
Sintrajufe/RS. No caso do
TRT4, trata-se ainda da primeira decisão de um órgão
da JT no país a reconhecer
a extensão do direito e dos
efeitos da ação judicial da entidade associativa.
Nas semanas anteriores
à votação, o Sintrajufe/RS
se reuniu com desembargadores buscando apoio ao
requerimento. O processo
de convencimento foi fun-

damental para a conquista,
assim como a mobilização
dos servidores que acompanharam a sessão.
No dia 19/11, o sindicato protocolou requerimento
administrativo pleiteando a
imediata implementação dos
valores referentes aos 13,23%
em folha suplementar e o pagamento dos retroativos. Até
o fechamento desta edição, o
TRT4 havia se posicionado
sobre o assunto.
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campanha salarial
Servidores exigem que PL 2.648 tenha prazo reduzido, sem absorção dos 13,23%

Com manutenção do veto, “ampliadinha”
da Fenajufe define posição nacional
sobre campanha salarial da categoria
No dia 17/11, foi mantido,
na Câmara dos Deputados, o
veto ao PLC 28/15, por apenas 6 votos. A categoria manteve a forte pressão sobre os
parlamentares e enfrentou o
governo, que negociou emendas e cargos a fim de manter
o veto. Mais uma vez, o fisiologismo da politica brasileira
mostrou sua cara.
Com a manutenção do
veto, a categoria precisa definir
os próximos passos da luta, o
que foi discutido, em 27/11,
em Brasília, em reunião com a
presença da Direção Executiva
da Fenajufe e de um representante de cada sindicato filiado
(ampliadinha). O Sintrajufe/
RS foi representado pelo diretor Ruy Almeida.

A reunião foi convocada
pela federação para discutir a
postura que será adotada em
relação ao PL 2.648/2015,
negociado entre o Judiciário e
o governo, em substituição ao
PLC 28/2015, cujo veto da
Presidência da República foi
mantido pelo Congresso Nacional em 17/11. O encontro

definiu pela utilização do PL
2.648 na negociação da Campanha Salarial de 2015, mas
com melhorias a serem feitas
no projeto original.
As alterações defendidas
são a redução da implementação de quatro para dois anos,
exclusão do artigo que trata da
absorção de parcelas referen-

Joana Darc Melo / Fenajufe

Reunião na Fenajufe definiu que PL 2.648 deve ser melhorado

tes aos 13,23% e incorporação
dos valores previstos para o
aumento dos cargos comissionados (CJs) na recomposição
salarial de toda a categoria. A
decisão obedece a deliberação
da grande maioria dos estados,
embora o Congresso Estadual
do Sintrajufe/RS tenha encaminhado resolução diferente
após debate e apresentação de
duas propostas.
Também foi deliberado
que se busque identificar na
proposta acordada o período
compreendido das perdas salariais. Outra reivindicação é que
se aprove regime de urgência
na tramitação caso um acordo
seja finalizado, a fim de garantir que a categoria obtenha reajuste ainda em janeiro de 2016.

Comissão de negociação trabalha no
Congresso por melhorias no PL 2.648
A comissão de negociação
da Fenajufe, a única referendada pela categoria para tratar do PL 2.648/15, realizou
reuniões no Congresso Nacional, na primeira semana de
dezembro. No dia 3/12, um
dos compromissos foi com o
relator do projeto, deputado
Aureo Lidio Ribeiro (SD-RJ).
Em reunião com a comissão
no dia anterior, Ribeiro havia
contatado o juiz-auxiliar da
presidência do STF, Paulo
Luiz Schmidt, para consultar quanto à possibilidade de
Lewandowski avalizar uma

alteração no relatório tratando
a redução do prazo de implementação.
Segundo o deputado,
Lewandowski informou que
não procuraria o governo
para tentar reabrir a negociação. Porém, não faria objeção
quanto a constar no relatório a
implementação do projeto em
três exercícios (2016 a 2018)
nem se oporia a conversar se
for chamado ou se alguma
conversa acontecer. Com isso,
Ribeiro disse que aguardará a
posição da Fenajufe quanto ao
relatório, que tinha previsão de

votação no dia 9/12 (depois
do fechamento desta edição).
Outra conversa ocorreu
com o relator de receitas na
Comissão Mista de Orçamento do Senado, Acir Gurgacz
(PDT-RO). O senador, que
apoiou os servidores na pela
derrubada do veto 26, ligou
para o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que
estava em reunião no Palácio
do Planalto. Gurgacz reconhece que o momento é difícil
para uma negociação, mas se
comprometeu em levar as mudanças aprovadas na reunião

“ampliadinha” a Ricardo Berzoini, ministro-chefe da secretaria de Governo da Presidência da República, e a Barbosa.
A comissão encontrou-se
também com a assessoria do
senador Paulo Rocha, de onde
partiu o convite para uma
reunião na segunda semana
de dezembro, com senadores,
deputados e STF. O objetivo
é buscar uma proposta final
para melhorar o PL 2.648, a
partir da resolução aprovada
pela federação. Até o fechamento desta edição, a reunião
ainda não havia ocorrido.
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VIII congresso
Durante dois dias, categoria debateu propostas para encaminhar a luta no próximo período

Judiciário Federal do RS realiza
o maior Congresso de sua história

Nos dias 28 e 29 de novembro, o
Sintrajufe/RS realizou seu VIII Congresso Estadual. Foi o maior Congresso
da história da categoria, contando com
a participação de mais de 250 delega-

dos credenciados, que participaram de
diversos debates fundamentais para a
categoria, deliberaram sobre propostas
de resoluções e elegeram os delegados
que irão representar o Sintrajufe/RS

Alexandre Haubrich

Resoluções, moções e Plano de Lutas foram discutidos e aprovados no Congresso

no próximo Congrejufe, em 2016.
Na eleição para o Congrejufe, a
Chapa 1 - Luta Sintrajufe por uma
Fenajufe sem Atrelamento com o Governo Patrão obteve 99 votos e enviará
ao Congrejufe 19 delegados; a Chapa
2 - Coletivo Viva Voz Zero por Cento
Não, 68 votos, 13 delegados; a Chapa
3- Frente Base na Luta, 83 votos, 15
delegados.
O Congresso teve intensos e importantes debates sobre assédio moral,
conjuntura, campanha salarial e democratização do Judiciário. Foi lançada
ainda a cartilha de combate ao assédio
moral produzida pelo sindicato.
Nas próximas páginas, são destacados alguns dos debates e das ideias
mostradas nos painéis durante VIII
Congresso Estadual do Sintrajufe/RS,
assim como um resumo das resoluções
aprovadas no encontro.

Debate sobre conjuntura deu início às atividades
O VIII Congresso Estadual do nós não avançamos mais nas nossas ala moderada, do ajuste moderado, e o
partido do ajuste entusiasmado. QualSintrajufe/RS foi aberto com o deba- conquistas”.
Após a explanação de Sylvio, foi quer que seja, está condenado a botar
te sobre conjuntura, que contou com a
participação do economista Plínio de momento da fala de Plínio de Arruda em funcionamento a engrenagem do
Arruda Sampaio Jr. e do sociólogo Syl- Sampaio Jr. Plínio comentou a situação ajuste”. Assim, para melhorar a vida dos
de ajuste fiscal pela qual passa o país. trabalhadores, é preciso ultrapassar as
vio César Camargo.
Sylvio foi o primeiro a falar. Para ele, Para ele, não trata-se de um problema reivindicações corporativas e reconso capitalismo vive um novo estágio, de menor, mas de uma política de Estado, truir instrumentos da classe trabalhatransição, e a esquerda deve aprender que está acima de governos. Há dois dora para lutar contra esse Estado, por
a enfrentá-lo. Sylvio lembrou a ascen- grandes partidos, afirmou: “o partido da mudanças estruturais, defendeu Plínio.
dência do movimento feminista à cen- Rosane Vargas
tralidade das lutas sociais e as mais de
cem escolas ocupadas por estudantes de
São Paulo nas últimas semanas como
elementos da luta em desenvolvimento
que devem ser considerados com mais
atenção. “Se trata de uma potencialidade que não podemos negligenciar”,
afirmou, para concluir: que “a esquerda
continua pensando o presente com conceitos do século XIX. E talvez essa seja
uma das principais razões pelas quais Painelistas falaram sobre a conjuntura política e econômica
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VIII congresso

Carreira, campanha salarial, data-base e
negociação coletiva em debate no Congresso
Na tarde de sábado, 28/11, no VIII
Congresso Estadual do Sintrajufe/RS,
foi apresentado o painel Campanha
salarial, data-base, negociação coletiva
e carreira. Os painelistas foram o ex-diretor da Fenajufe e do Sintrajud/SP
Démerson Dias e o coordenador da Fenajufe Saulo Arcangeli.

Para Demerson Dias, o primeiro a
falar, a solução do problema de organização do trabalho no Judiciário passa
pela questão da carreira; no entanto,
não existe uma resposta pronta para de
que maneira traçar a intervenção dos
servidores. Para o painelista, a data-base tem que ser regra; no entanto,

Alexandre Haubrich

Painel sobre carreira e campanha salarial destacou a necessidade de continuar a luta

mesmo sendo determinada pela Constituição, não é cumprida. “Para ter data-base, vai ter que ter luta”, afirmou.
Saulo Arcangeli parabenizou os servidores do RS pela grande luta na maior
greve da história da categoria e fez uma
breve explanação sobre data-base, negociação coletiva e campanha salarial,
nesta ressaltando a ação conjunta dos
SPFs de 2015, articulada por meio do
Fórum Nacional de SPFs. Saulo destacou a greve histórica do Judiciário: “não
tivemos ainda vitória econômica, mas
foi uma enorme vitória política”, na qual
a categoria enfrentou o governo, o Judiciário, o fisiologismo do Congresso e a
mídia. Porém, é preciso unidade entre
os trabalhadores para enfrentar a difícil
situação: “O capital tem dado a linha
neste país e temas importantes para os
trabalhadores, como data-base, este governo nem negocia”, afirmou.

Democratização do Poder Judiciário
foi debatida no segundo dia de Congresso
Democratização do Poder Judici- brasileiro se desenvolve”, explicou.
permeado de uma relação baseada na
ário foi tema de painel no dia 29/11,
O palestrante lembrou que desde autoridade, e não em uma relação repudentro da programação do VIII Con- os anos 1990 já se discute a reforma blicana”, afirmou, destacando que as gagresso Estadual do Sintrajufe/RS. O do Judiciário, buscando aprofundar o rantias à magistratura deveriam existir
palestrante foi Tarcísio Ferreira, coor- processo de democratização. No entan- para garantir independência, mas são
denador da Fenajufe e diretor do Sin- to, houve mudanças que agiram para utilizadas para aumentar privilégios.
trajud/SP. A juíza Valdete Souto Seve- concentrar poder em órgãos de cúpu- “Nosso papel é interferir para fazer varo, do TRT4, convidada a participar do la, apontou Tarcísio. “O Judiciário está ler nossas pautas”, afirmou.
painel, não pôde comparecer.
Alexandre Haubrich
Tarcísio iniciou sua fala afirmando
que os servidores precisam avançar na
compreensão de seu papel e dialogar
com o público usuário da Justiça e com
a opinião pública. Em linhas gerais, o
Estado brasileiro é fortemente caracterizado por um viés autoritário, com
poucas décadas de democracia em 500
anos de história, disse Tarcísio, ressaltando a característica patrimonialista
desse Estado. “E isso impacta fortemente na maneira como o Judiciário Painelista destaca que servidores precisam interferir para fazerem valer suas pautas
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VIII congresso

Debate sobre assédio moral nas relações de
trabalho contou com depoimentos de colegas
Após as exposições dos painelistas,
Um debate fundamental para a cate- veitou para apresentar algumas práticas
goria e para todos os trabalhadores teve que vêm sendo conduzidas pelo sindica- diversos colegas se revezaram na tribulugar no domingo, 29, no VIII Congres- to, destacando o lançamento da cartilha. na. Em relatos emocionaos, eles falaOutra parte fundamental do apoio ram sobre o assédio moral sofrido no
so Estadual do Sintrajufe/RS. O painel
Assédio moral nas relações de trabalho aos servidores que sofrem assédio moral ambiente de trabalho e destacaram a
contou com falas das assessorias jurí- é o aporte jurídico. Sobre isso, falou o importância da atuação coletiva dentro
dica e de saúde do sindicato e com a advogado Gabriel Weber, integrante da das instâncias do sindicato para a sua
participação de diversos servidores que assessoria jurídica do Sintrajufe/RS.
superação.
se manifestaram sobre o tema. Foi lan- Rosane Vargas
çada ainda a cartilha sobre assédio moral produzida pelo Sintrajufe/RS (leia
matéria abaixo).
O médico Fernando Feijó, da assessoria do sindicato, apresentou um panorama da situação da saúde no trabalho,
criticando a exigência crescente de metas no setor público. Em seguida, Eduarda Cirolini Burial, psicóloga, também
da assessoria médica do Sintrajufe/RS,
esclareceu alguns pontos sobre a prática
de assédio moral, que deve ser enfrentada coletivamente. A psicóloga apro- Congresso foi momento de debater o assédio moral e formas de combatê-lo

Sintrajufe lança cartilha com orientações para
identificação e combate ao assédio moral
Na tarde de 29/11, durante o
VIII Congresso Estadual do Sintrajufe/RS, foi lançada a cartilha Assédio moral: é preciso dar um basta!
Haverá distribuição nos locais de
trabalho em todo o estado.
O material foi elaborado pela direção do sindicato, em conjunto com
as assessorias jurídica e de saúde. O
objetivo é retomar uma campanha
permanente de combate ao assédio
moral no Judiciário Federal no Rio
Grande do Sul.
Dividida em capítulos, a cartilha
situa o aumento dessa prática ao longo da história. Mostra, ainda, como
a organização do trabalho abre espaço para a prática do assédio moral e
como ele é usado como instrumento
de gestão. Especificamente sobre o
Judiciário Federal, a cartilha explica
como a prática sistemática do assé-

dio moral é usada como forma de os
tribunais alcançarem seus objetivos,
como aumento de metas de produtividade e inibição da organização
sindical. A falta de democratização
interna no Judiciário é também
apontada como fator fundamental
para a ocorrência do assédio moral.
Com exemplos, contextualização e explicações detalhadas, a cartilha aponta, também, uma saída
para enfrentamento do assédio moral. São traçados elementos desde o
fortalecimento individual e coletivo
até perspectivas do ponto de vista
jurídico. Ao final, é observado que
o assédio moral é um mal silencioso
que pode ser vencido, coletivamente: “A luta contra o assédio moral é
difícil, mas vale a pena ser feita com
a categoria unida e atuando junto ao
sindicato”.
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Sintrajufe comemora 17 anos
Em 28/11, depois de encerradas
as atividades do primeiro dia do VIII
Congresso Estadual, os debates deram
lugar à confraternização para a comemoração dos 17 anos do Sintrajufe/RS,
completados naquele dia. Para marcar a
data, que representa a longa jornada de
lutas que tornou o sindicato uma das
entidades mais fortes e combativas do
país, a categoria participou de um coquetel, no salão de eventos do Hotel
Continental, com comidas de boteco.
Os colegas puderam confraternizar
e se divertir, colcar a conversa em dia,
além de assistir à apresentação da cantora Maria Luiza, acompanhada pelo
violonista Lucas Azevedo, com um repertório de clássicos da música nacional,
com muito samba e MPB.

Fotos Alexandre Haubrich

Comemoração foi um momento de confraternização entre colegas

Coquetel com comidas de boteco foi oferecido aos servidores

Show mostrou clássicos da música brasileira

Sindicato lança
logo comemorativa
Em janeiro, o Sintrajufe/RS entra no ano
em que completará seu 18º aniversário de fundação. A data será comemorada em 28 de novembro de 2016. Por esse motivo, durante o coquetel de celebração dos 17 anos do sindicato,
foi lançada a nova logo da entidade, alusiva ao
próximo aniversário.
“Um sindicato como o nosso, que possui
protagonismo nas lutas nacionais e carrega um

histórico permeado de conquistas, merece ser
celebrado. O Sintrajufe caminha fortalecido
rumo à maioridade, proporcionando à categoria a plena defesa das suas pautas”, afirma o
diretor Ruy Almeida.
Com desenho inovador e tipologia exclusiva, a logo alusiva à comemoração dos 18 anos
do Sintrajufe/RS estampará os materiais que
serão produzidos ao longo de 2016.
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Resoluções aprovadas no VIII Congresso
irão nortear as lutas da categoria
Além de importantes debates, o
VIII Congresso Estadual teve a aprovação de resoluções que irão nortear as lutas da categoria no próximo período em
diversas áreas. Veja abaixo um resumo
das resoluções referentes aos principais
temas do Congresso.
Conjuntura
Sobre esse tema, foram apresentadas
duas resoluções. Aprovada por maioria,
a resolução assinada pelo Coletivo Luta
Sintrajufe afirmou que o país está em
meio a uma crise econômica profunda
do sistema capitalista, em escala mundial, que está gerando efeitos também
no Brasil. O país vive também uma crise
política, que não é só do governo, mas
do regime, e que atinge o Executivo,
o Legislativo e o Judiciário. Na defesa
da tese, foi afirmado que “há um esgotamento da política de conciliação levada a cabo pelo governo do PT, além
de uma ofensiva conservadora contra a
classe trabalhadora, mas, do outro lado,
há também resistência do conjunto dos
trabalhadores e dos movimentos sociais.
Campanha salarial
A resolução aprovada por maioria,

assinada por Mara Weber, Marcelo
Carlini, Paulinho Oliveira, Paulo Gustavo Barroso, Reginaldo Lühring e Zé
Oliveira, afirma que “o Sintrajufe e a
Fenajufe devem buscar a imediata interlocução junto ao STF e ao Congresso
Nacional para negociar a redução do
prazo do parcelamento, a garantia do
pagamento da nova lei a partir de janeiro, a extensão dos 13,23% a todos os
trabalhadores e trabalhadoras do PJU”.
Na defesa, foi afirmado que, se não fosse
possível melhorar a proposta, o projeto 2.648 deveria ser aprovado tal como
está, a fim de evitar o reajuste zero.
A posição nacional da categoria foi
definida no dia 27/11. A “ampliadinha”
da Fenajufe aprovou que o PL 2.648
deve ser utilizado na negociação da
Campanha Salarial de 2015, mas condicionado a melhorias a serem feitas no
projeto original (veja na pág. 4).
Saúde no trabalho e assédio moral
Foram aprovadas resoluções que
alertam para o agravamento das condições de saúde física e mental dos servidores submetidos à nova organização
do trabalho com os processos eletrônicos. As resoluções também criticam as

metas abusivas determinadas pelo CNJ
e defendem que a categoria deve avançar
no mapeamento e no combate ao assédio moral nos locais de trabalho e na
luta pela democratização do judiciário.
Foi aprovado, ainda, que o Sintrajufe/
RS encaminhe a cartilha a juízes, desembargadores e chefias do Judiciário
Federal em todo o estado.
Democratização do Judiciário
Foram aprovadas resoluções que
propõem, entre outros pontos, aprofundamento da discussão sobre democratização do Judiciário, eleições diretas para administrações dos tribunais
e chefias, representação dos servidores
no CNJ, participação do sindicato nas
comissões dos tribunais e em fóruns
institucionais com voto e paridade, participação dos servidores na definição de
orçamento e planejamento estratégico,
questionamento das metas abusivas e
luta pelo estabelecimento da negociação coletiva.
Plano de Lutas
O Plano de Lutas aprovado no VIII
Congresso está disponível no site, na
aba “Quem somos”.

direitos

Ação que trata de progressão funcional
na JT está em fase de execução
Em março deste ano, o
Sintrajufe/RS ajuizou ação
judicial buscando o reconhecimento do direito à promoção de servidores da Justiça
do Trabalho. Estão abrangidos colegas que ingressaram na JT em data anterior
ao início da aplicação da lei
9.421/96, mas realizaram o
estágio probatório em data

posterior à lei e não alcançaram o 3º padrão da classe A
de sua carreira após o término do estágio probatório.
Após sentença de improcedência em primeiro grau, o
sindicato apresentou recurso
de apelação, que foi integralmente provido. Com isso, foi
reconhecido o direito dos
servidores à promoção e ao

pagamento dos retroativos
decorrentes do reenquadramento funcional.
Neste momento, a ação
está em fase de execução. A
União foi intimada a comprovar o cumprimento da
obrigação de fazer, que se
refere à alteração das informações relativas à promoção
na ficha funcional dos ser-

vidores. Em relação à obrigação de pagar, que trata do
pagamento dos retroativos
decorrentes do direito reconhecido, o Sintrajufe/RS
esclarece que deve analisar
os documentos funcionais
que serão apresentados pela
União para elaborar os cálculos para cobrança de valores.

dezembro de 2015
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orçamento
Enquanto servidores lutavam por reposição, a cúpula do Judiciário silenciou

Tribunais superiores reagem a
ameaças de cortes orçamentários
Os presidentes dos tribunais superiores publicaram,
no dia 30/11, a portaria conjunta 3/2015, na qual afirmam que a eleição eletrônica
de 2016 não acontecerá caso
o novo contingenciamento de
R$ 1,7 bilhão do orçamento
do Poder Judiciário seja mantido. Os cortes orçamentários
anunciados pelo Ministério
do Planejamento no mesmo
dia foram criticados por servidores e dirigentes sindicais.
Segundo o próprio go-

verno, o contingenciamento
total de R$ 10,7 bilhões levará à paralisação da máquina
púbica. O Planalto usou o
bloqueio nos recursos orçamentários também com o objetivo de forçar o Congresso
Nacional a votar a redução da
meta de superávit primário
de 2015, o que acabou ocorrendo no dia 2/12. Ainda não
se tem detalhes do impacto
que a medida pode ter sobre
os servidores e seus direitos.
Os tribunais superiores

fazem agora com o governo
algo que não fizeram quando o Planalto decidiu vetar
o reajuste dos servidores do
Judiciário Federal. No mesmo dia, o Tribunal Superior
Eleitoral divulgou nota na
qual critica os cortes e reafirma a constatação de que, sem
os recursos bloqueados, não
haverá eleição eletrônica: “O
total que não será repassado
para a Justiça Eleitoral soma
exatos R$ 428.739.416,00, o
que prejudicará a aquisição e

manutenção de equipamentos necessários para a execução do pleito do próximo
ano”.
Assinaram a portaria os
presidentes do STF, Ricardo Lewandowski, do TSE,
Dias Toffoli, do TST, Antonio José de Barros Levenhagen, do STM, William de
Oliveira Barros, do TJDFT,
desembargador Getúlio de
Moraes Oliveira, e pela vice-presidente do STJ, ministra
Laurita Vaz.

Nota de retratação

Brindes de fim
de ano em
produção
Devido à greve, que teve
duração de 115 dias, houve um
atraso para o início da produção dos brindes de final de ano
do Sintrajufe/RS. No entanto,
o sindicato está fazendo um
grande esforço que possam ser
distribuídos ainda em 2015.
Os calendário e as agendas
2016 estão em produção na gráfica. Tão logo sejam entregues,
o sindicato organizará o envio o
interior e para os aposentados,
assim como a distribuição nos
prédios de Porto Alegre.

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS - Sintrajufe/
RS, vem a público RETRATAR-SE das alegações publicadas por meio
do informativo T-LIGA nas edições Nº 271, de 09 a 16 de Julho de 2008
(capa), Nº 272, da 1ª quinzena de Agosto de 2008 (fl.03), Nº 275, da 2ª
quinzena de Setembro de 2008 (fl.03) e Nº 279, da 1ª quinzena de Dezembro de 2008; e em notícias divulgadas no site do Sindicato, em relação à
pessoa do Sr. Ricardo Fabris de Abreu.
O Sintrajufe reconhece que as alegações feitas em relação ao procedimento administrativo citado nos meios e datas referidos acima, ainda estavam
sendo apurados quando da divulgação das informações e que, ao final,
não foi reconhecida a prática de assédio moral imputada ao Sr. Ricardo.
Assim, pedimos desculpas, publicamente, ao Sr. Ricardo Fabris de Abreu
pelos transtornos causados, servindo a presente Nota de retratação Pública para atender à decisão judicial proferida nos autos do processo nº
010/1.10.0019455-8, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de
Caxias do Sul/RS.

11

aposentados
XVIII Encontro foi realizado no dia 26 de novembro e contou com várias atividades

Encontro do NAF reúne aposentados
e elege coordenação do Núcleo
Aconteceu no dia 26/11
o XVIII Encontro Estadual
do Núcleo dos Aposentados
e Pensionistas do Judiciário
Federal do RS (NAF). O
Encontro contou com grande
participação dos aposentados
na série de debates e atividades que fizeram parte da programação.
Na parte da manhã, houve
uma palestra sobre a situação
de ações de interesses da categoria, com Felipe Néri da
Silveira, do escritório Silveira,
Martins, Hübner, da assessoria jurídica do sindicato.
Logo após, os presentes puderam acompanhar palestra
sobre a conjuntura política e

Rosane Vargas

Aposentados e pensionistas participaram do evento, na sede do sindicato

econômica, com o professor
de Economia aposentado da
Ufrgs e dirigente do Andes
Carlos Schmidt. Também
na parte da manhã, foi feita
uma homenagem ao colega

aposentado do TRT4 e diretor do Sintrajufe/RS Volmar
Oliveira Pereira, falecido recentemente.
À tarde, foi realizada a
eleição para a direção do Nú-

cleo, com a reeleição da atual
gestão: os colegas Cláudio
Rufino, Eliana Falkembach,
Íria Edinger e Luiza Secco. Na
sequência, foi realizada a eleição dos delegados do Núcleo
ao VIII Congresso Estadual
do Sintrajufe/RS, que aconteceu nos dias 28 e 29/11.
O neurologista Miguel
Domingos Muratore fez, após
as votações, uma palestra sobre memória, esclarecendo a
todos a importância da memória e dando dicas sobre
como cuidar da sua. Ao final
do Encontro, ainda houve espaço para a apresentação de
um grupo de dança cigana e
para coquetel de confraternização.

convênios

Sindicalizados têm descontos em escolas
Está chegando o perído de
matrículas escolares, e os sindicalizados ao Sintrajufe/RS
têm descontos nas instituições
de ensino conveniadas. Veja
abaixo:
Instituição de Educação
Infantil Cejuquinha
A Instituição de Educação
Infantil Cejuquinha oferece
descontos nas mensalidades
para educação infantil de 3
meses até 6 anos. A insituição
fica na rua Márcio Luiz Veras
Viddor, 10 (1º andar do Foro
Central). Informações pelo
telefone (51) 3224-7539, e-mail crecheped@cejus.com.
br ou site www.cejus.com.br/
cejuquinha.

Colégio Batista
O convênio com o Colégio
Batista, localizado na avenida
Cristóvão Colombo, 1098,
oferece aos sindicalizados
desconto de 15% para todos
os anos do currículo, desde a
educação infantil até o ensino
médio. Mais informações pelo
telefone (51) 2136-5200 ou
pelo site www.colegiobatista.
org.br.
Sociedade Educacional
Prado Júnior
Os sindicalizados têm descontos nas anuidades da educação infantil, do curso fundamental e do turno integral na
Sociedade Educacional Prado
Júnior. O desconto vale ape-

nas para os pagamentos realizados até a data de vencimento, e o benefício é extensivo
a dependentes. A Sociedade
Educacional fica na rua Almirante Gonçalves, 239. Para
mais informações, o telefone
é (51) 3012-5067, o e-mail é
contato@colegiopradojunior.
com.br e o site, www.colegiopradojunior.com.br.
Instituição Educacional
São Judas Tadeu
Os sindicalizados têm descontos na Instituição Educacional
São Judas Tadeu. Para educação infantil, ensinos fundamental e médio, o desconto é
de 10%, e há descontos ainda
em outros cursos. A institui-

ção fica na rua Dom Diogo de
Souza, 100, no bairro Cristo
Redentor. Mais informações
pelo telefone (51) 3340-7888
ou pelo site www.saojudastadeu.com.br.
Colégio La Salle
Santo Antônio
O convênio com o Colégio La
Salle Santo Antônio oferece
aos sindicalizados desconto de
10% nas mensalidades, exceto
para o curso em tempo integral
e atividades extracurriculares.
O colégio fica localizado na rua
Luiz de Camões, 372. Mais
informações pode ser obtidas
pelo telefone (51) 3223-1078
ou no site www.lasalle.edu.br/
santoantonio.
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Balaio Cultural de encerramento do ano
acontece no dia 11 de dezembro
Será realizado no dia
11/12 o Balaio Cultural de
encerramento do ano de
2015 nas oficinas do Sintrajufe/RS. O Balaio terá como
grande atração a apresentação dos alunos das oficinas
de dança de salão, técnica vocal, fotografia, inglês e criação literária oferecidas pelo
sindicato durante o último

semestre.
O Balaio Cultural de encerramento das oficinas será
também a festa de final de
ano do Sintrajufe/RS. Portanto, todos os colegas estão
convidados a participar, confraternizar e se divertir.
O evento acontece na
sede do sindicato (Marcílio
Dias, 660), com início às 20h.

Sintrajufe realiza cerimônia de entrega
dos prêmios Literário e Fotográfico
Na noite de 29/10, o
Sintrajufe/RS realizou a

cerimônia de premiação dos
vencedores dos concursos

Vilmar Carvalho / Especial

Concursos já entraram para a agenda cultural de Porto Alegre

10 de dezembro

16h Festa de encerramento do Núcleo de Aposentados e Pensionistas do
Judiciário Federal no
RS (NAF). Haverá amigo
secreto com sorteio no dia;
portanto, o presente tem
que ser unissex; valor mínimo de R$ 50,00. Haverá
coquetel de confraternização. Na sede do sindicato

11 de dezembro

20h Balaio de Encerramento das Oficinas de Cultura e
Festa de Final de Ano. Na
sede do sindicato

Literário Mario Quintana
e Fotográfico no auditório
do Centro Cultural CEEE
Erico Verissimo. Na mesma
noite, o dramaturgo e escritor Ivo Bender recebeu o
Troféu Palavra Viva, em sua
10ª edição. O troféu homenageia, a cada ano, um escritor do RS que se destaque
por sua contribuição para a
formação de público leitor.
As fotos vencedoras do

14 de dezembro

15h Lançamento da cartilha Assédio moral: é preciso
dar um basta!. No TRE-RS

15 de dezembro

15h Lançamento da cartilha Assédio moral: é preciso
dar um basta!. Na Justiça
Federal

16 de dezembro

15h Lançamento da cartilha Assédio moral: é preciso
dar um basta!. No auditório
das VTs

concurso comporão o calendário 2016 do Sintrajufe/
RS. Os textos foram publicados no livro Eu palavro, que
teve sessão de autógrafos dia
8/11, na Feira do Livro de
Porto Alegre.
Para o diretor Paulinho
Oliveira, é importante o sindicato se abrir a temas para
além da pauta sindical e perpassar as pautas da sociedade como um todo.

