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7 de Setembro de 2021: desﬁle militar com pouco público e tanque soltando fumaça vira piada em todo o país

faltam menos de 3 meses...
pouco e muito tempo
De última hora, mudamos a pauta
desta edição do T-Liga para colocar
em destaque a escalada de ameaças
que Bolsonaro faz às eleições sob o
pretexto de colocar as urnas eletrônicas sob suspeita. Como entidade
que representa os servidores e as
servidoras da Justiça Eleitoral, temos
o dever de ofício de defender o
trabalho sério e comprometido dos e
das colegas. Mas essa defesa vai
muito além dos interesses imediatos
de nossa categoria.
Sem apoio popular que lhe
permitisse dominar as ruas, fruto do
desastre social que gerou, o governo
prepara sua aventura golpista alimentando a violência, a distribuição
de armas e o convite para que os
militares se juntem a ele na trapaça da
vontade popular, caso tenha um
resultado desfavorável em outubro.
De olho na crise e em
busca de chances eleitorais, numa
só tacada atropelou três leis que
foram usadas para negar a reposição
salarial dos servidores em 2022 e
impingir diversos cortes em áreas

com a saúde e a educação. Enganase quem acha que ele se preocupa
com os pobres: aﬁnal, a burla à lei
eleitoral, à emenda constituicional
95/2016 e à Lei de Responsabilidade
Fiscal tem prazo de validade definido. Com a ajuda do presidente da
Câmara, Arthur Lira (PodemosAlagoas), age como se o povo só
precisasse comer e usar combustíveis até dezembro.
Mas eles não estão sozinhos
no arrocho e na crise. Foram o STF e
seu presidente, ministro Luiz Fux,
que se negaram, mesmo tendo
dinheiro, a amenizar parte das
perdas salariais da categoria.
Também é o Judiciário que
dribla os concursos públicos quando
anuncia contratar 300 “estagiários
de luxo” no TRT3, de Minas Gerais,
para substituir os concursados por
uma fração do salário. Isso para não
falarmos do TRT12, de Santa
Catarina, que planeja construir um
estande de tiro no próprio prédio.
Não teriam eles outras prioridades?
Faltam menos de três meses
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para as eleições. Seguiremos lutando pela reposição das perdas
salariais. Querendo, o STF pode
incluir no orçamento de 2023 os 30%
que nos devem e o Congresso pode
votar um projeto com essa ﬁnalidade
ainda em 2022.
Em política, o tempo tam-

bém é relativo. Por isso, o crescimento da mobilização da nossa
categoria pelos seus interesses
imediatos e, em conjunto com os
demais trabalhadores, pelos nossos
interesses históricos, é fundamental
para derrotarmos o arrocho e pormos
ﬁm a esse governo.

TRT3 vai contratar “estagiários
de luxo” em vez de servidores
O TRT3, sediado em Minas Gerais, lançou recentemente edital abrindo
processo seletivo para contratação por “residência jurídica”. São 300 vagas
mais cadastro reserva. Tudo com salários menores que os de servidoras e
servidores concursados, com menos direitos e com as mesmas tarefas. O
edital fará com que o equivalente a quase 20% do quadro de analistas do
tribunal seja contratado nesse formato. O TRT3 possui hoje 1.471 cargos
ocupados na função de analista, cujo trabalho é similar ao que será
desenvolvido pelos residentes. O TRT3 oferece bolsa-auxílio de R$ 4 mil
(menos de 30% do salário de um analista), mais auxílio-transporte de R$
12,00 por dia efetivamente trabalhado de forma presencial. O residente
admitido participará do programa por até 36 meses, não gerando vínculo de
qualquer natureza com a instituição.

TRT12 planeja construção
de estande de tiro
O TRT12, de Santa Catarina, está planejando a construção de um estande de
tiro no almoxarifado da instituição, em Florianópolis. Já foram gastos mais de
R$ 33 mil reais apenas com o estudo contratado para a elaboração do projeto.
O estande será usado por agentes judiciários e também por juízes, que têm
direito ao porte de arma. Em meio à falta de concursos públicos e de
contratação de servidores e às diﬁculdades de estrutura vividas pelo
Judiciário, soa estranho que a administração destine recursos – ainda não
mensurados – para uma ação desse tipo. Conforme o relatório Justiça em
Números, em 2020 (dado mais recente), o TRT12 tinha 216 cargos vagos de
servidores e a quantidade de força de trabalho em queda: de 2.150 (total
incluindo magistrados, servidores providos e cargos vagos), em 2015, passou
a apenas 1.763 em 2020.
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Bolsonaro despreza trabalho
de servidores daJustiça
Eleitoral e quer militares
“fiscalizando” eleições; aonde
ele quer chegar?
O Ministério da Defesa, orientado
por Jair Bolsonaro (PL), prepara um
“programa próprio de ﬁscalização”
das eleições de 2022, independente da
Justiça Eleitoral, o que nunca aconteceu no Brasil em períodos democráticos. A informação foi apurada
pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Segundo a reportagem, as
Forças Armadas estão preparando um
plano de ﬁscalização paralela para as
eleições que vai desde a lacração das
urnas até a totalização dos votos,
passando por testes de autenticidade e
integridade das urnas.
As tentativas de desacreditar
e tutelar as eleições deste ano são
estimuladas nas Forças Armadas pelo
próprio Bolsonaro. Orientados por ele,
os militares já haviam encaminhado ao
TSE mais de 80 questionamentos
sobre o processo eleitoral. Há meses,
declarações do presidente e de
ministros buscam gerar desconﬁança
sobre as urnas eletrônicas – com as
quais o próprio Bolsonaro foi eleito em
diversas ocasiões – e preparar o terreno
para questionar o resultado em caso de
derrota. Bolsonaro chegou a dizer que
os votos são apurados em uma “sala
secreta” do TSE, o que é mentira. Nem
ele nem seus apoiadores, quando
questionados, apresentaram qualquer
prova que possa colocar em suspeição
o sistema eleitoral.
A Justiça Eleitoral
e seus servidores
e servidoras

A Justiça Eleitoral brasileira tem
atuação desde 1932, a partir da criação
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Mais de 35 mil pessoas trabalham na
Justiça Eleitoral, incluindo magistrados, servidoras e servidores efetivos,
requisitados e comissionados e força
de trabalho auxiliar. Conforme o
relatório Justiça em Números, em 2020

Crédito: 14ª Brigada de Infantaria Motorizada / Divulgação

eram 23.499 servidoras e servidores
concursados, comprometidos com a
segurança dos processos eleitorais e
com a lisura das eleições. É a honestidade e a competência desses servidores
e servidoras que Bolsonaro coloca em
dúvida sempre que questiona a seriedade do sistema eleitoral.
Para Edson Borowski, diretor do Sintrajufe/RS e servidor da
Justiça Eleitoral, “mais uma vez as Forças Armadas, a serviço do governo de
plantão, demonstram desconhecimento e inabilidade para tratar do tema das
eleições”. Ele explica que o processo pode
ser conferido “por qualquer instituição
séria comprometida com o Estado
democrático e também pela população.

O ataque à Justiça Eleitoral e aos servidores e servidoras é tentativa vil de
desestabilização da democracia no
Brasil. Resistiremos!”, aﬁrma o diretor.
“Parece-me notória a tentativa
de manutenção de uma narrativa ﬁccional
com o intuito de colocar em questão o
resultado das eleições e como consequência o trabalho sério dos colegas da Justiça
Eleitoral”, aﬁrma o diretor do Sintrajufe/RS e servidor da Eleitoral Rogério
Ávila. Para ele, “é inconcebível que as
Forças Armadas sejam usadas pelo governo com esta finalidade, assim como
também é difícil de aceitar o fato de que foi
o próprio TSE que chamou os militares
para uma comissão de análise e teste das
urnas; este não é papel deles”.

Diretora do Sintrajufe/RS e
servidora da Justiça Eleitoral, Márcia
Coelho aﬁrma que as servidoras e os
servidores da Justiça Eleitoral “servem à
população brasileira, fazendo um trabalho
de excelência ao entregar os resultados
das eleições de acordo com a vontade expressa nos votos. As Forças Armadas
deveriam proteger a população e garantir
que as servidoras e os servidores da Justiça Eleitoral possam desempenhar suas
atividades com calma e tranquilidade. Ao
alterar a função das Forças Armadas, o
chefe do Executivo cria instabilidade no
processo sucessório, ameaça a democracia e demonstra que pretende desrespeitar
a vontade popular. As servidoras e servidores da Justiça Eleitoral exigem respeito”.

CGU aponta ocupação ilegal de cargos por militares e salários acima do teto
A extrapolação das funções dos
militares em relação ao processo
eleitoral reflete o que vem acontecendo desde o início do governo de
Bolsonaro, que Bolsonaro vem distribuindo benesses para o setor, de
reajustes salariais a proteções previ-

denciárias, passando pela farta distribuição de cargos. Conforme o Tribunal
de Contas da União, Bolsonaro triplicou
a presença dos militares no governo
federal, já ultrapassando os 6 mil.
A Controladoria-Geral da
União realizou uma auditoria sobre a

atuação de militares em cargos públicos e percebeu irregularidades em
pagamentos e ocupações de cargos de
2.327 militares que estão no governo
Bolsonaro. Há 558 casos de ocupação
simultânea de cargos militares e civis
sem nenhum tipo de amparo legal para

isso. Foi levantado que 729 militares e
pensionistas de militares com vínculo
de agente público federal receberam
acima do teto constitucional (R$
39.293,32) no período investigado, o
que soma mais de R$ 5 milhões pagos
ilegalmente.
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Com mais de 55% de participação,
categoria elege nova Direção
Colegiada e Conselho
Fiscal do Sintrajufe
Nos dias 29 e 30 de junho, os servidores e as servidoras do Judiciário
Federal e do Ministério Público da
União no Rio Grande do Sul
elegeram a nova Direção Colegiada e
o novo Conselho Fiscal do Sintrajufe/RS. A eleição, realizada de
forma online, teve chapa única, sendo
eleita, nos dois casos, a Chapa 1 –
Sintrajufe Unido e Forte, que dará
continuidade à gestão atual à frente
do sindicato.
Durante o último mês, o
sindicato divulgou diversas notícias,
além de vídeos, com informações
sobre o processo eleitoral. Colegas da
ativa, aposentados e aposentadas, de
Porto Alegre e do interior, responderam positivamente e garantiram uma
Fotos: Arquivo Sintrajufe/RS

eleição em turno único. Mesmo com
muitos colegas em revezamento nos
locais de trabalho, trabalhando de
forma remota, e com uma importante
fatia de aposentados e aposentadas na
categoria, os e as colegas se engajaram na campanha. Demonstraram,
assim, que valorizam a entidade e
entendem a importância de termos um
sindicato forte e atuante, com participação de todos e todas.
A votação ocorreu, prioritariamente, pelo computador e pelo
celular. Para quem teve alguma
diﬁculdade para votar de casa ou do
trabalho, o Sintrajufe/RS colocou à
disposição uma estrutura de computadores, na sede. Alguns colegas
votaram com cédula de papel.

Resultados
Mais de 55% dos sindicalizados e sindicalizadas participaram das eleições e
superaram o quorum mínimo conforme
determina o Estatuto da entidade. Ao
final da noite, membros da comissão
eleitoral formada por Denise Falkenberg
Corrêa (Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras em Instituições Financeiras – Fetraﬁ/RS), Edson Rodrigues
Garcia (Cpers/Sindicato), Everton de
Morais Gimenis (Sindicato dos
Bancários de Porto Alegre e Região
Metropolitana), Paulo Fernando Alves
de Farias (Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias e Cooperativas da
Alimentação de Pelotas) e Alberto Freire
Ledur (Sindicato dos Servidores do

Ministério Público do RS – Simpe)
anunciaram os resultados.
Com 1.526 votos, a Chapa 1
– Sintrajufe Unido e Forte foi eleita
para a Direção Colegiada para o triênio
2022/2025. Foram registrados 703
votos brancos e 46 nulos. Para o
Conselho Fiscal, foi eleita a Chapa 1 –
Sintrajufe Unido e Forte, única inscrita,
com 1.498 votos. Houve 657 votos
brancos e 43 nulos.
A nova Direção Colegiada e
o novo Conselho Fiscal assumem a
partir do dia 1º de setembro. A posse
será na noite de 9 de setembro, no
Grêmio Náutico Gaúcho (Av. Praia de
Belas, 1948, Porto Alegre). Outras
informações serão divulgadas nos
meios de comunicação do sindicato.
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DIREÇÃO COLEGIADA – TRIÊNIO 2022-2025

José Carlos Pinto de Oliveira (Zé)
TRF4

Arlene da Silva Barcellos
Aposentada JT

Marcelo Machado Carlini
JF POA

Cristina Viana dos Santos
OJAF Aposentada JT

Edson Moraes Borowski
JE Caxias do Sul

Luciana Krumenauer Silva
JF POA

Fabrício Dias Loguércio
JF POA

Alessandra Pereira de Andrade
JT POA

Eduardo Guterres Felin
JT POA

Roberta Liana Vieira
TRT4

Sergio Amorim dos Santos
APJ TRT4

Márcia Angelita Coelho
JE POA

Diogo da Silva Corrêa
JT Taquara

Denise Rosane Elias
Aposentada JT POA

José Luis Fistarol
OJAF JF Santiago

Carla Nunes Santos
JE Viamão

Paulo Roberto Rodrigues Guadagnin
TRT4

Raquel Beltrame Roubert
JF Passo Fundo

Walter Oliveira
TRT4

Marli Da Campo Zandoná
Aposentada JF

Moisés Trisch
JT Torres

Cristina Feio de Lemos
JF POA

Anderson Eduardo dos Santos Mangine
MPU

Luciane do Espírito
Santo Rodrigues
JF Santana do Livramento

Osmar Barboza Júnior
OJAF JT Gramado

Rosimara Silva Kasper
JF Cachoeira do Sul

Rogério Martino Otero Avila
JE Pelotas

Camila Thomaz Telles
TRF4

?

CONSELHO FISCAL TITULARES

?
Bárbara Kern Wilbert
Aposentada JT

Eloá Nunes Nazareth Paiva
Aposentada JF

Inês Cristina de Oliveira
Aposentada TRF4

Ivonilda Buenavides da Silva
TRE

Maria Cristina Oliveira
JF POA

?
Rejane Sacco dos Anjos
Aposentada JF Rio Grande

Vera Lúcia Pellegrino
Aposentada TRT4

CONSELHO FISCAL SUPLENTES

?
Lídia Schneider da Silva
JT Sapiranga

?
Nádia Pilati
JF POA

Nilza Ortmeier
OJAF Aposentada JT

Orildo Longhi
Aposentado JT

?
Rejane Fátima Oliveira de Almeida
MPU
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Bolsonaro e Fux enrolaram
e o 4 de julho passou com zero de
reposição para 2022; o que fazer agora?
Fotos: Arquivo Sintrajufe/RS

Supremo priorizem a valorização dos
servidores e das servidoras, pois há
dinheiro em caixa, e deixem de seguir a
cartilha de arrocho de Bolsonaro e
Guedes. O arrocho, aliás, parece valer
para os trabalhadores, mas não para a
busca de quinquênios para juízes e
procuradores em até 35%.
Em 2 e 3 de agosto, categoria
realiza “apagão” em todo o
Brasil

Com palavras de ordem e vuvuzelas, categoria pressiona o STF (julho)

Desde janeiro, servidores e servidoras,
sindicatos e federações de todo o país se
articularam em uma campanha salarial
uniﬁcada, reunindo, principalmente, o
funcionalismo federal e estadual. O índice
de 19,99% foi o mote dos primeiros meses
de mobilizações, referentes às perdas
salariais acumuladas nos três primeiros
anos de governo Bolsonaro, na forma de
reposição emergencial, sem descartar as
demais perdas acumuladas.
O governo, porém, negou-se a dialogar
com a maior parte das categorias. Mesmo
aquelas que considerava como sua base de
apoio foram passadas para trás. Policiais
federais, rodoviários e penais, apesar da
promessa de Bolsonaro, também não
tiveram reajuste ou carreiras reestruturadas. No Banco Central, a minuta de medida
provisória que previa uma reposição de
22% não durou mais que poucas horas.
Para os demais, Bolsonaro e Paulo
Guedes jogaram na confusão mesmo.
Em uma semana, surgia a “proposta” de
5%; na outra, o reajuste no valealimentação, promessas para 2023, e
depois voltava o zero novamente, em um
ciclo permanente. Mas o governo não
impôs o congelamento sozinho. Mesmo
com dinheiro disponível no orçamento

do próprio Judiciário, o presidente do STF,
ministro Luiz Fux, não apresentou nenhum
projeto de reposição, alegando “não haver
clima”, e jogou a culpa nos demais ministros, incluindo aí a próxima presidente da
corte, a ministra Rosa Weber.
O Sintrajufe/RS sempre alertou que
nada estava garantido, por isso uma série
de caravanas foram enviadas a Brasília,
além dos atos locais e assembleias de base.
Agora, como fica a
campanha salarial?

As informações a seguir ajudam a
orientar a luta pela reposição das perdas e
o calendário de mobilização. Ajuda, pois,
em última análise, é a mobilização da
categoria e dos demais servidores federais
que pode derrotar Bolsonaro, a embromação de Fux e abrir o caminho para entrarmos em 2023 numa condição melhor.
Portanto, precisamos ﬁcar atentos aos
prazos e às normas da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2023.
O projeto original da LDO traz a
possibilidade de reajustes e reestruturação de carreiras como “prioridades” para
2023, mas sem previsão orçamentária –
dessa forma, qualquer reajuste precisaria
ser incluído no projeto de lei orçamentá-

Colegas da Justiça Eleitoral de Porto Alegre em Dia de Mobilização

Caravana do Sintrajufe em Brasília participa de ato em frente ao STF (junho)

ria do ano que vem. O único reajuste já
previsto na LDO será oferecido às
polícias Federal, Rodoviária Federal e
Penitenciária, além das polícias Civil e
Militar e bombeiros militares do Distrito
Federal.
Contudo, segundo a assessoria
parlamentar do Sintrajufe/RS, Queiroz
Assessoria Parlamentar e Sindical, poderia, sim, ocorrer reestruturação com
reajuste remuneratório nos limites
previstos no anexo V da Lei Orçamentária Anual. Neste caso, o Poder Judiciário teria que consolidar sua previsão
orçamentária com a reposição das perdas
salariais de servidores e servidoras.
E os prazos formais?

Os órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário e do Ministério Público da
União deverão encaminhar à Secretaria

de Orçamento Federal da Secretaria
Especial do Tesouro e Orçamento do
Ministério da Economia, até 12 de
agosto de 2022, suas propostas orçamentárias, para ﬁns de consolidação do
Projeto de Lei Orçamentária de 2023.
Essa emenda teria que ser incluída
pelo Ministério da Economia e, depois,
aprovada no Congresso. Uma emenda
desse tipo facilitaria a reposição no ano
que vem, pois dependeria “apenas” de
um projeto de própria autoria do STF e
da PGR que atualizasse as tabelas
salariais.
Projeto de reposição
poderia ser aprovado
ainda em 2022, com efeitos
em 2023

Há, também, a possibilidade de
aprovação da reposição ainda neste ano,

Em Carazinho, atividade de mobilização em 15 de junho

o que depende, fundamentalmente, da
vontade política do ministro Luiz Fux e
da ministra Rosa Weber, que assume a
Presidência do Supremo a partir de
setembro. Como os gatilhos do teto de
gastos não estão acionados no Judiciário
e há espaço no orçamento do Poder, não
há nenhum óbice para que um projeto de
lei de reposição salarial seja editado
imediatamente por Fux ou enviado ao
Congresso já em setembro por Weber.
Mesmo que o prazo para sanção
presidencial para reposição neste ano já
tenha acabado em 4 de julho, nada
impede que a tramitação de um projeto
dessa natureza seja feita ainda em 2022,
com a sanção e efeitos a partir de janeiro
de 2023.
Para isso, além da pressão sobre o
Executivo e o Congresso, é necessário
que o atual e a futura presidentes do

O acompanhamento da LDO, seus
prazos e tramitação é importante.
Contudo, mesmo os prazos e os ritmos
estão submetidos à pressão e à política. A
única certeza é que, para garantirmos a
reposição das perdas, a luta precisa
prosseguir e crescer.
Para dar continuidade à pressão sobre
o STF, o Executivo e o Congresso, a
Fenajufe convocou para o dia 3 de agosto
um dia de lutas. Serão realizados
“apagões” – paralisações – nos estados,
além de atividades de mobilização. Em
cada cidade, é preciso se reunir e discutir o
que fazer. O sindicato está disponibilizando faixas e cartazes e todos os colegas
estão chamados a participar. Só assim
vamos repor o que Bolsonaro nos tirou.

Sintrajufe presente nas atividades da campanha
salarial em Brasília

Colegas da Justiça Federal de Novo Hamburgo na luta por reposição salarial

Dois dias de pressão sobre o STF: Fux, exigimos respeito

15 de junho, Dia de Mobilização: assembleia de base na JF e TRF4 em Porto Alegre

15 de junho, Dia de Mobilização: assembleia de base na Justiça do Trabalho

Passo Fundo presente nas atividades de mobilização
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Ação do Sintrajufe busca
reconhecimento da natureza
remuneratória do abono
permanência e seus reflexos
para cálculo de vantagens
O Sintrajufe/RS ajuizou ação
judicial, em 24 de junho, buscando o
reconhecimento da natureza remuneratória do abono de permanência,
na forma do art. 41 da lei 8.112/90
(Estatuto dos Servidores Públicos
Federais).
A ação também reivindica
que o abono de permanência incida
no pagamento do terço de férias, da
gratiﬁcação natalina, da licençaprêmio indenizada e demais vantagens calculadas sobre a remunera-

ção, como adicional por serviço
extraordinário e adicional noturno,
para os servidores. A ação abrange
servidores e servidoras dos quatro
ramos do Judiciário Federal do Rio
Grande do Sul (Federal, Trabalhista,
Eleitoral e Militar) e do Ministério
Público da União.
A ação, protocolada sob o
número 503272139.2022.4.04.7100,
foi distribuída para a 8ª Vara Federal
de Porto Alegre, cuja titular é a juíza
Dulce Helena Dias Brasil.

Sindicato ajuíza execução para
pagamento concomitante de
diárias e indenização de transporte
a oficiais de justiça do TRF4/JFRS
O Sintrajufe/RS obteve trânsito em
julgado favorável na ação com a qual
buscava o pagamento cumulado e
concomitante de diárias e indenização
de transporte para os oﬁciais e as oﬁciais
de justiça do TRF4/JFRS. A partir desse
resultado, o sindicato ajuizou, em 30 de
junho, a execução (503391307.2022.4.04.7100), distribuída para a
juíza Ana Maria Wickert Theisen, da
10ª Vara Federal.
Entenda o caso

Com a entrada em vigor da resolução

4/2008, do Conselho da Justiça
Federal (CJF), as administrações
do TRF4 e da Seção Judiciária do
Rio Grande do Sul firmara entendimento de que a indenização de
transporte deveria ser excluída
quando os e as oﬁciais de justiça
recebessem diária destinada a
despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana em serviços externos.
Em primeira instância, a
ação foi julgada improcedente. No
entanto, em âmbito recursal, o

TRF4 deu provimento à reivindicação do Sintrajufe/RS. De acordo
com a sentença, “As despesas
ordinárias de transporte dos oficiais
de justiça, no cumprimento
regular de seus mandados, estão
cobertas pela indenização de
transporte. Já as despesas extraordinárias em razão de deslocamentos
fora da sede, nos termos do regulamento, são cobertas pelas diárias,
passagens e, ainda, indenização de
outras despesas. Muito embora as
diárias indenizem pequenas loco-

moções urbanas do servidor, não
cobrem os deslocamentos realizados por oﬁciais de justiça na sede e
interior dos municípios com vistas
ao cumprimento regular de
mandados”.
A União interpôs recurso
especial para discutir a forma de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Não foram preenchidos requisitos
para análise desse recurso, resultando na decisão favorável ao
Sintrajufe/RS.

Ainda há tempo: sindicalizados
do TRF4/JFRS podem encaminhar
execução para recebimento de
diferenças nos auxílios
alimentação e creche
O Sintrajufe/RS ajuizou, até final de
junho, 953 ações de execução
referentes aos valores não pagos do
reajuste dos auxílios alimentação e
creche (assistência pré-escolar) dos e
das colegas da 1ª instância da Justiça
Federal e do TRF4. Desse total, 839
já foram liberadas para pagamento.
Sindicalizados e sindicalizadas que ainda não encaminharam a

execução devem enviar e-mail ao
sindicato (juridico@sintrajufe.org.br)
com as informações para o saque da
verba. No site www.sintrajufe.org.br
há informações detalhadas sobre a
documentação necessária.
Sobre a ação

Em 2016, a portaria conjunta
1/2016, do Poder Judiciário da

União, determinou o reajuste dos
auxílios alimentação e creche para
toda a categoria, assim como a
uniﬁcação dos valores recebidos nos
diferentes tribunais.
Na Justiça do Trabalho, os
valores foram recebidos normalmente. Na Justiça Eleitoral, há ação
tramitando para reaver valores não
pagos. No caso da Justiça Federal da

1ª instância e do TRF4, os e as colegas
não receberam o reajuste entre janeiro
e agosto de 2016. De modo geral, os
valores atualizados só foram
recebidos a partir de setembro
daquele ano. O sindicato reivindicou,
judicialmente, o pagamento dos
valores referentes ao período de
janeiro a agosto de 2016, ação que
agora está na fase de execução.
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O drama das aposentadorias
consideradas ilegais: Sintrajufe
busca reconhecimento da legalidade

O Tribunal de Contas da União
(TCU) continua negando o registro
das aposentadorias de colegas do
TRT4, do TRF4/JFRS e do TRE-RS
que se aposentaram nos últimos
cinco anos com quintos/décimos
incorporados, mesmo que a
incorporação tenha ocorrido por
força de decisão judicial transitada
em julgado. O escritório Silveira,
M a r t i n s , H ü b n e r, que presta
assessoria ao Sintrajufe/RS, está
estudando medida de efeitos
coletivos a ﬁm de buscar o reconhecimento da legalidade dos atos.
Embora nenhum direito esteja sendo
efetivamente retirado, a não
homologação gera insegurança, e
colegas já manifestaram preocupação em ter que voltar à ativa.
A direção do Sintrajufe/RS
quer tranquilizar os sindicalizados
e as sindicalizadas, pois, como
aﬁrma o advogado Felipe Dresch

Néri da Silveira, as negativas do
TCU são “uma questão meramente
formal. Não há com o que se
preocupar, ninguém vai ter que
voltar à atividade”.
Entenda o caso
Em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF), embora com
entendimento de não haver direito à
incorporação de quintos nas aposentadorias, modulou a questão, devido a
várias decisões transitadas em julgado
e também porque o Judiciário e o
Legislativo já tinham decisões sobre o
tema na via administrativa. O TCU,
que vinha apontando tudo o que tivesse
relação com essa rubrica referente ao
período de 1998 a 2001, teve que se
adaptar à decisão do Supremo, e daí
surgiram as manifestações do tribunal
sobre “ilegalidade” de atos de
aposentadoria ocorridos nos últimos
cinco anos.

O Sintrajufe falou com colegas que
estão sendo atingidos e atingidas pelo
posicionamento do TCU. Abaixo,
divulgamos dois depoimentos
(as pessoas preferiram não divulgar os nomes)
“Como podem ser tidos por ilegais e negados seus registros, pelo
TCU, os atos de concessões de aposentadorias […] embora reconhecido,
pelo próprio TCU, o direito dos servidores aposentados, ao recebimento
dessas rubricas, sem absorção por futuros reajustes? Após longa jornada,
de lutas, dores e desaﬁos, pessoais e proﬁssionais, nos deparamos com
essa realidade inusitada, geradora de tantas incertezas. Onde a segurança jurídica? Acredito que a resposta deve interessar a todos.”

Depoimento de colega da Justiça do Trabalho

Como está
a situação no RS
O TRF4/JF, a ﬁm de sanar a “ilegalidade” apontada, está refazendo os atos de
aposentadoria, destacando que as
parcelas decorrem de decisão judicial
transitada em julgado ou decisão
administrativa (neste caso, a parcela
será absorvida em reajustes futuros), e
encaminhando-os novamente ao TCU.
Contudo, mesmo com essas adequações, o TCU mantém o entendimento
de ilegalidade e não homologação.
Na Justiça do Trabalho,
aposentados e aposentadas, por
intermédio do escritório Silveira,
Martins, Hübner, interpuseram recurso
diretamente junto ao TCU. O tribunal,
da mesma forma, vem mantendo a
ilegalidade e a não homologação das
aposentadorias.
O TRE/RS também encaminhou ao TCU documentação dando
embasamento legal aos atos de

aposentadoria, sem destaque para a
parcela de quintos. O entendimento,
diferentemente daquele do TRF4/JFRS,
era de que os servidores e as servidoras
já estavam amparados por decisão
judicial, decorrente de mandado de
segurança. Mesmo assim, o TCU
segue mantendo como ilegais as
aposentadorias de servidores e
servidoras do TRE/RS com direito aos
quintos.
Postura do TCU tem
causado insegurança
No entendimento do
Sintrajufe/RS, a postura do TCU é
descabida, em direta afronta à decisão
do STF, em especial àquela baseada no
instituto da coisa julgada. Essa situação
de não registro deﬁnitivo dos atos de
aposentadoria tem causado insegurança aos colegas aposentados e aposentadas, apesar de na prática, nenhum
direito lhes ser retirado.

“Meu processo de aposentadoria foi rápido, tranquilo. Mas em 2021
recebi e-mail do Recursos Humanos [com notiﬁcação do TCU] e eu gelei.
Durante [todo o tempo de Justiça] me dediquei bastante, trabalhei
bastante; adorava trabalhar, chegava com vontade. Então imagina
minha surpresa, minha indignação, receber um comunicado de que
minha aposentadoria estava ilegal. Entrei em contato com o RH e
disseram que era por causa dos quintos, que iriam refazer o ato e explicar
ao TCU que era por decisão transitada em julgado. Para minha surpresa,
não foi aceito.
Passei a vida toda andando na linha, com tudo organizado, e
receber a notícia de que a aposentadoria não era legal foi muito frustrante. Isso me abalou muito profundamente, parece que não adianta fazer
tudo direitinho. ‘Ilegal’ dá a entender que eu ﬁz alguma coisa errada; essa
palavra, pra mim, tem peso de toneladas. É como comprar um carro, pagar
tudo direitinho, e te dissessem depois que o carro foi obtido de forma ilegal,
que ele não é teu, mas que tu podes continuar rodando com ele.”

Depoimento de colega do TRF4/JFRS
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Novos convênios do
Sintrajufe nas áreas de
esporte, saúde, educação
e música, com descontos
para filiados e filiadas
Os diversos convênios do Sintrajufe/RS com empresas de áreas variadas garantem aos colegas sindicalizados e sindicalizadas
descontos especiais em produtos e serviços. Conﬁra nesta página alguns dos convênios ﬁrmados mais recentemente, ﬁlie-se
ao sindicato e aproveite!

GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO
O convênio ﬁrmado pelo Sintrajufe/RS com o Grêmio Náutico Gaúcho
garante descontos especiais para ﬁliados e ﬁliadas ao sindicato. Na joia, o
desconto é de até 45% e o pagamento pode ser feito em 1+12 parcelas, nos
planos Familiar e Individual. Os colegas também têm direito à isenção das
mensalidades no primeiro ano de associados. O valor referente à adesão e à
carteira de sócio devem ser pagos no ato da associação.
O Grêmio Náutico Gaúcho possui a sede social, no bairro Menino
Deus, com aproximadamente 11.000 m2, e a Sede Campestre, em Belém
Novo, com 68.517,76 m2. A sede social conta com piscinas olímpica
(aquecida e coberta no inverno), térmica e infantil, academia, ginásio
poliesportivo, restaurante, salão de festas, sala de jogos. Há ainda complexo
de artes marciais, quadras de paddle, escola de educação infantil e outros

COLÉGIO
RAINHA DO BRASIL

espaços para a prática de diversos esportes, além
de Grupo Coral e espaço de ﬁsioterapia, pilates,
acupuntura, massagem e terapias alternativas. A
Sede Campestre tem uma infraestrutura de campo
aberto, favorecendo as atividades ao ar livre, com
churrasqueiras; lago; piscina (adulto e infantil);
playground; campos de futebol 5 e futebol 7; cancha de
areia para vôlei e futvôlei; cancha de bocha; sala de jogos,
entre outros.
O Grêmio Náutico Gaúcho ﬁca na avenida Praia de Belas, 1948, no bairro
Menino Deus, em Porto Alegre. Para mais informações: WhatsApp (51) 999164038 ou e-mails rosemulti@hotmail.com e rosaneborges278@gmail.com.

CLÍNICA MGMM
SERVIÇOS MÉDICOS
CAXIAS DO SUL
Por meio de convênio do Sintrajufe/RS com a
Clínica MGMM, de Caxias do Sul, ﬁliados e
ﬁliadas têm 50% de desconto nas consultas
médicas e 5% na equipe cirúrgica (cirurgião
principal, Marcos Momolli, cirurgião auxiliar e
instrumentador) em procedimentos estéticos ou
reparadores, com benefícios de parcelamentos. A
clínica ﬁca na rua Moreira César, 2.650, sala
1.402, em Caxias do Sul. Para mais informações,
acesse o site drmarcosmomolli.com.br ou faça
contato pelo e-mail drmarcosmomolli@gmail.com,
pelo telefone (54) 3538-5054 ou pelo Whatsapp (54)
99986-8844.

O convênio do Sintrajufe/RS com o Colégio Rainha
do Brasil garante concessão de 10% de desconto nas
mensalidades escolares para os alunos já matriculados e para novos alunos. O endereço do colégio é
rua Paulino Chaves, 262, Porto Alegre, e o site é
rainhadobrasil.g12.br. Para mais informações, os
canais de contato são o e-mail tesoureira@rainhadobrasil.g12.br e o telefone (51)
3223.3819.

Você quer
sugerir um novo
convênio?

Se você é cliente de algum estabelecimento e gostaria de ﬁrmar convênio
com o Sintrajufe/RS, é possível fazer
essa sugestão à empresa e ao
sindicato. Tanto o colega sindicalizado ou sindicalizada quanto a própria
empresa podem entrar em contato
com o Sintrajufe/RS para esse ﬁm pelo

ESCOLA DE MÚSICA
BARULHOBOM
SANTA MARIA

Convênio do sindicato com a Escola de Música
Barulhobom, de Santa Maria, oferece aos
sindicalizados e sindicalizadas 10% de desconto
no valor das mensalidades de todas as modalidades de aulas, incluindo aulas de canto e instrumentos especíﬁcos como piano, violão, bateria e
violino. O site da escola é barulhobomescola.com,
e o endereço, rua Barão do Triunfo, 1.972, Santa
Maria. Para mais informações, faça contato pelo
e-mail contato@barulhobomescola.com ou pelos
telefones (55) 3027-7740 e (55) 99638-2599.

e-mail convenios@sintrajufe.org.br.
O sindicato irá enviar, então, um
termo que detalha as condições do
convênio, por meio do qual a
empresa oferece descontos aos
filiados e às ﬁliadas e o Sintrajufe/RS
realiza a divulgação dos produtos ou
serviços.

QUER VER MAIS CONVÊNIOS?
sintrajufe.org.br/resultados
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Filie-se ao Sintrajufe hoje
mesmo! Você fortalece as lutas
da categoria e ainda tem
vantagens, serviços e descontos

Um sindicato forte fortalece nossas lutas; na foto, o colega aposentado Vanderlei Lima, em caravana do Sintrajufe, participa de ato da campanha salarial em Brasília

O Sintrajufe foi fundado em 1998 e
tem uma longa história de lutas e
conquistas. É por meio do Sintrajufe/RS
que a categoria vem enfrentando os
ataques aos serviços públicos e aos
direitos de servidores e servidoras.
Para fortalecer essas e outras lutas a
filiação ao sindicato é fundamental.
Além de fortalecer a ação
coletiva e tornar o sindicato mais forte
para enfrentar os desaﬁos que se
impõem, filiar-se ao Sintrajufe/RS
oferece aos e às colegas muitas
vantagens. Descontos em produtos e
serviços e disponibilidade de recursos
oferecidos pela própria entidade podem
ser usufruídos por ﬁliados e filiadas.
Assessoria jurídica e
ações

O Sintrajufe/RS conta com
a assessoria do escritório Silveira,
Martins, Hübner Advogados, responsável por ajuizamentos de ações
judiciais coletivas e individuais,
bem como encaminhamentos no
âmbito administrativo, nas áreas
relacionadas ao vínculo funcional
de sindicalizados e sindicalizadas.
Não são cobrados honorários advocatícios. O escritório já atuou em

Como fazer para
se sindicalizar?

ações do sindicato com resultados
extremamente satisfatórios, como
no caso da extinta URV e do
pagamento e manutenção dos
denominados quintos/décimos para
parte da categoria, PSS sobre FC.
Algumas das ações atuais tratam dos
seguintes assuntos: reconhecimento
do abono de permanência para base
de cálculo férias, 13º e licençaprêmio e outras vantagens; indenização de transporte e diárias dos
oﬁciais de justiça do TRF4/JFRS;
progressão de estágio probatório do
TRF4/JFRS; ações individuais como
conversão de licença-prêmio em
pecúnia. Também foram pagas, no
último período, ações relativas a
auxílio-natalidade para adotantes.
Além disso, por meio de
convênio com o escritório Kauer,
Villar & Advogados Associados,
ﬁliados e ﬁliadas têm, desde 2020,
atendimento em questões de natureza
cível, em atendimentos individualizados. São atendidas questões sem
relação com a atuação funcional
(essas estão abrangidas pela assessoria jurídica do Sintrajufe/RS). Temas
de natureza tributária, trabalhista,
previdenciária, familiar, entre outros,

serão objeto do convênio.
Alojamentos

Recém-reformados, os
alojamentos do Sintrajufe/RS estão
disponíveis para reserva para sindicalizados e sindicalizadas. Os
alojamentos possuem quartos duplos
de uso coletivo, um deles adequado
para garantir acessibilidade, copa,
televisão e acesso à internet. O
alojamento é destinado, especialmente, a colegas e dependentes que
venham a Porto Alegre por curtos
períodos, como, por exemplo, para
realização de cursos e atendimentos
médicos. Estão incluídas roupas de
cama e toalhas. A copa dispõe de
fogão, microondas, geladeira e
louças. É cobrada apenas taxa de
utilização de R$ 30 por dia.
Oficinas e Salão
Multicultural

Sindicalizados e sindicalizadas têm grandes descontos nas
oficinas culturais que o Sintrajufe/RS
realiza a cada semestre. No primeiro
semestre de 2022, por exemplo,
foram oferecidas 13 oﬁcinas: danças
circulares, dança e saúde, escrita

criativa, espanhol, inglês, italiano,
fermentação (alimentos e bebidas),
permacultura urbana, pilates, poesia,
Posso cantar!, teatro e yoga. Ainda,
os e as colegas podem fazer reservas
do Salão Multicultural Alê Junqueira,
que ﬁca na sede do sindicato (por
conta das reformas nos prédios do
Sintrajufe/RS, as reservas do Salão
ainda não estão disponíveis).
Convênios

O Sintrajufe/RS possui
convênios com diversas empresas de
ramos como saúde, educação e turismo. Com essas parcerias, sindicalizados e sindicalizadas têm
direito a descontos em produtos e
serviços como terapia, farmácias,
pilates, academia, cursos de formação, mensalidades em colégios,
corretoras de seguros, clubes e
diárias em hotéis e pousadas. Nos
últimos meses, como parte do
Projeto de Agroecologia do sindicato,
o Sintrajufe/RS vem ﬁrmando novos
convênios com empresas, sítios e
cooperativas que oferecem descontos em alimentos orgânicos e outros
produtos disponibilizados pelos
conveniados.

A ﬁcha para sindicalização está disponível no site do Sintrajufe/RS (sintrajufe.org.br), na aba
“Sindicalize-se”. Ela deve ser preenchida, assinada e enviada ao sindicato. O envio pode ser feito
pelo e-mail sintrajufe@sintrajufe.org.br ou pelos Correios ( para a rua Marcílio Dias, 660 – Menino
Deus – Porto Alegre – RS – CEP 90.130-000). A ﬁcha também pode ser entregue diretamente para o
diretor de base da unidade ou na sede do sindicato.
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T-Conecta
Quer ficar por dentro de tudo
o que acontece no Sintrajufe?
O T-Conecta foi criado para que você
receba informações, reportagens e
notícias do Sintrajufe em seu
WhatsApp.
Basta tirar uma foto do QRcode ao
lado ou digitar o link na barra do
seu navegador e você será
automaticamente direcionado a
uma conversa.
Adicione nosso número a sua agenda,
envie um "Oi, Sintrajufe" e pronto,
já estamos conectados.

http://bit.ly/T-ConectaSintrajufe

(51) 999869113

