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A cultura da corrupção que atinge 
praticamente todas as esferas de governo 
do nosso país, além dos danos diretos ao 
erário público, também impacta direta 
e indiretamente o cidadão, seja pela má 
qualidade, ou mesmo pela falta de serviços 
essenciais de responsabilidade do Estado, 
como a gestão da saúde, segurança e 
educação. Apesar dos noticiários e manchetes 
produzidos pela grande mídia sugerirem que 
tal prática se intensificou nos últimos governos, 
na realidade, trata-se de um processo que 
vem de muito longe e está 
no cerne da formação 
da estrutura política do 
estado brasileiro, estrutura 
essa que vem sendo 
concebida ao longo dos 
séculos, por arquitetos 
vinculados aos interesses 
das elites econômicas, 
que sempre ocuparam e 
monopolizaram pontos 
estratégicos do espaço público nos diversos 
poderes da república.

Ocorre que, à medida que o cidadão vai 
adquirindo instrumentos que permitam um 
maior acompanhamento e fiscalização das 
ações de governo, os processos de desvio 
de recursos públicos também vão adotando 
formatos mais complexos de modo a dificultar 
o rastreamento ou identificação da sua 

matriz geradora, onde a contribuição do 
sistema financeiro representado pelos 
bancos tem sido bastante importante na 
facilitação dessa atividade criminosa, com 
a disponibilização de paraísos fiscais, nos 
quais o acesso é bem mais restrito.

De qualquer modo, tanto no passado 
quanto na atualidade, a cultura da corrupção 
tem sido responsável pelo desvio de valores 
inimagináveis da riqueza produzida pelo 
trabalhador brasileiro, que a duras penas 
se desdobra em cargas horárias exaustivas 

e ambientes insalubres 
para viabilizar o excedente 
financeiro que é absorvido 
por uma minoria de 
bilionários, que sem muito 
esforço tem se apropriado 
de um montante expressivo 
do orçamento público.

Assim é fácil perceber 
que, na proporção em 

que é drenada parte significante dos ativos 
das nossas riquezas, se produz um grande 
passivo social que atinge em cheio a classe 
trabalhadora, que precisa enfrentar as políticas 
de governos que buscam complementar o 
orçamento, retirado criminosamente por 
quadrilhas institucionalizadas, sacrificando 
milhões de famílias de trabalhadores 
assalariados brasileiros, os quais são 

obrigados a conviver com anos de arrochos 

salariais e falsas reposições, que nunca repõe 

as perdas inflacionárias, como no caso o PLC 

29/2016, que além de não repor as perdas 

acumuladas nos últimos 10 anos, sequer 

levará em conta também a projeção da 

inflação para os próximos 4 anos, o que cria 

uma falsa sensação de ganho.

Assim, uma vez evidenciado que as 

políticas de arrocho salarial são oriundas de 

viabilização da cultura da corrupção, que 

historicamente degrada e sabota o nosso 

país, a postura defendida pela Assembleia 

Geral de total intolerância a esse mal que nos 

massacra no presente e compromete o nosso 

futuro, foi bastante acertada. Um sindicato 

que se propõe a lutar de forma intransigente 

e independente de partidos e governos em 

defesa da categoria não pode ter corruptos de 

estimação, nem bandidos favoritos. Por essa 

razão convocamos a categoria a bradar em 

uma única voz: FORA TODOS OS CORRUPTOS 

E CORRUPTORES, DE TODAS AS BANDEIRAS E 

GOVERNOS!!!

A CORRUPÇÃO e o ARROCHO 
SALARIAL
Por Ângelo Passos
Coord. de Formação Sindical e Sindicalização do SINDJUF-PA/AP

“...a cultura da 
corrupção tem sido 
responsável pelo desvio 
de valores inimagináveis 
da riqueza produzida 
pelo trabalhador 
brasileiro...
           ”

COORDENADORES GERAIS: Antonio Augusto Ferreira da Mota (TRT-PA) / Arcelino Geraldo de Barros Filho (JF-PA) / Claudio Luiz Santos Silva (TRE-PA).

COORDENADORES DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO: Jacqueline Chaves de Almeida (TRT-PA) / Omar Lameira Costa (TRE-PA).

COORDENADORES DE COMUNICAÇÃO: Moisés Silva Campos (TRE-AP).

COORDENADORES DE FORMAÇÃO SINDICAL E SINDICALIZAÇÃO: Ângelo Pio Passos Neto (TRE-PA) / Herculano Wanderlin da Silva Gibson (TRT-AP).

COORDENADORES DE ASSUNTOS JURÍDICOS: Jeefson Amparo de Menezes (TRE-PA) / Maria José Borges Paixão (TRT-PA).

COORDENADOR DE ASSUNTOS SÓCIO-CULTURAIS: Paulo Rubens de Jesus Teixeira (TRT-PA).

COORDENADOR REGIONAL DO BAIXO-AMAZONAS: Cézar Augusto Savino de Sousa (JF-PA).

COORDENADOR REGIONAL DO SUL DO PARÁ: José Wilson Fernandes de Sousa (TRE-PA).

COORDENADORES REGIONAIS DO AMAPÁ: Alexandre Azevedo dos Santos (JF-AP) / Francisco das Chagas Silva Barros (TRE-AP) / Ubiratan Maciel Monteiro (TRT-AP).

Jornalista: Tainá Lima.  /     Diagramador: Delson Mendes.  /     Coordenação: Ângelo Pio Passos Neto (TRE-PA).   /     Tiragem: 1.000 exemplares.

SEDE: Rua Bernal do Couto, 1089 - Umarizal - CEP: 66055-080 - Belém/PA

Fones: (91) 3241-6330 / 3241-6300 / 0800-280-7969   /  Site: www.sindjuf-paap.org.br

Emails:

adm@sindjuf-paap.org.br / comunicacao@sindjuf-paap.org.br / juridico.sindjufpaap@gmail.com

Site Assessoria Jurídica do SINDJUF-PA/AP: www.itdp.adv.br / www.facebook.com/itdpadvocacia

SUBSEDE: Rua Novo Horizonte, 404 - Santa Inês - CEP: 68901-510 - Macapá/AP

Fone: (96) 3225-1308

Email: subsede@sindjuf-paap.org.br

Venha para o Sindicato. Filie-se e faça parte desta luta!

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal dos Estados do Pará e Amapá - SINDJUF-PA/AP

Diretoria Executiva Colegiada do SINDJUF-PA/AP - Triênio 2016/2019



» Julho/2016 » SINDJUF-PA/AP 3

Com o tema “Cidades”, o Sindjuf-PA/
AP lança a terceira edição do seu concurso 
de fotografia. O objetivo é estimular a 
criatividade, sensibilidade e capacidade 
de observação dos participantes. Podem 
participar do concurso os servidores do Poder 
Judiciário Federal, filiados ou não ao Sindjuf-
PA/AP, nos Estados do Pará e Amapá. 

As inscrições estão abertas até o dia 01/ 
de agosto. Os interessados devem preencher 
a ficha de inscrição disponível no site da 
Entidade (www.sindjuf-paap.org.br) e enviá-
la para a sede ou subsede do Sindicato. O 
regulamento do concurso também pode ser 
consultado no site da Entidade.

Sindjuf-PA/AP lança 3º 
Concurso de fotografia

Demonstrativo de 
Receitas e Despesas
(1º trimestre/2016)

É com muita alegria que o Sindjuf-PA/
AP parabeniza a todos os aniversariantes dos 
meses de junho e julho. A diretoria Executiva 
do Sindicato deseja aos aniversariantes muitos 
anos de vida, felicidades e saúde. Parabéns!

Aniversariantes dos meses de 
JUNHO e JULHO

Nota explicativa:
Foram executadas despesas com o V CONJUF pelo regime de competência, referentes 
ao serviço de hospedagem, alimentação e auditório, bem como emissão de passagens 
aéreas para participantes do evento, totalizando o valor final de R$ 62.791,47. Os 
pagamentos dessas despesas foram programados para os meses de Março, Abril, Maio e 
Junho de 2016.

Financeiro

George Antonio de Brito Melo
Contador CRC/PA 017402/O
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Pretendendo melhorar o desempenho da 
Entidade, a Diretoria Executiva do Sindjuf-
PA/AP, desde o início do mês de junho, 
vem participando de oficinas de Gestão 
Organizacional, ministradas pela servidora 
do TRE-PA, Rosana Matos, formada em 
administração de empresas.

De acordo com Rosana, a gestão estratégica 
é aplicável em qualquer organização, seja ela 

Diretoria do Sindjuf-PA/AP participa de oficinas 
de Planejamento estratégico
Por Tainá Lima
Jornalista do SINDJUF-PA/AP

pública ou privada, e tem o objetivo de nortear 
as ações, atitudes e posturas das organizações. 

As oficinas ministradas por Rosana buscam 
apresentar os princípios para uma boa gestão 
organizacional. O conteúdo ministrado é um 
apoio à nova diretoria do Sindicato, que deve 
utilizar todo o conhecimento adquirido para 
conduzir as ações da Entidade.

As Oficinas vêm mostrando que é 
necessário que a organização estabeleça 
valores. Segundo Rosana as ações e atitudes 
do Sindicato não podem perder o foco das 
diretrizes estabelecidas. 

“Por exemplo, toda a condução do Sindicato 
tem que ser baseada na ética, não pode haver 
uma ação de mobilização que não leve em 

consideração esse valor, por que os associados 
esperam muito do Sindicato; então tudo tem 
que ser baseado na transparência e de acordo 
com interesse da categoria”, disse Rosana. 

A Oficina também pretende dar suporte 
para que a Direção da Entidade estabeleça 
as ações prioritárias do Sindicato, entre elas, 
mobilização sindical; organização de base; e 
comunicação. De acordo com Rosana, essas 
ações estão sendo aplicadas de forma prática, 
simulando tarefas; tempo e dificuldades reais. 

Além de aprendizado, a oficina deve 
contribuir para a construção e elaboração de 
um plano estratégico do Sindicato, documento 
oficial que deve conduzir a postura da Direção 
e de funcionários da Entidade.

Rosana Matos
Servidora do TRE/PA

STF cassa decisão que 
concedeu reajuste salarial 
de 13,23% aos servidores 
da Justiça do Trabalho

No dia 31 de maio, a 2ª Turma do STF cassou, por 
unanimidade, a decisão que concedeu o percentual de 
13,23% aos servidores da Justiça do Trabalho, referendando, 
assim, os fundamentos da liminar concedida em março 
pelo ministro Gilmar Mendes, na Rcl. 14.872, no sentido de 
que a decisão do colegiado violou as Súmulas Vinculantes 
10 e 37 do STF, que tratam, respectivamente, da cláusula 

... mas a decisão 
foi desfavorável, 

contrariando 
inclusive, as 

decisões do próprio 
STF...

de reserva de plenário e da impossibilidade 
de concessão de aumentos à servidores 
públicos pelo Poder Judiciário com base no 
princípio da isonomia.

A FENAJUFE, Federação a qual o 
SINDJUF-PA/AP é filiada, e a Anajustra, 
autora da ação, sustentaram oralmente as 
teses de defesa do direito dos servidores, 
mas a decisão foi desfavorável, contrariando 
inclusive, as decisões do próprio STF, que 
afirmou, por diversas vezes, que não havia 
matéria constitucional na interpretação das 
Leis 10697 e 10698, de 2003, contrastando 
ainda com a jurisprudência pacífica 
do STJ que, inclusive, paga o reajuste 
administrativamente a seus servidores. 

A 2ª Turma do STF também decidiu 
enviar ofícios aos presidentes de Tribunais 
e Conselhos comunicando a decisão, já que 
existem diversas demandas orçamentárias 
em andamento para concessão do 
percentual por meio de ato administrativo.

Independente dos procedimentos 
judiciais que serão adotados, a direção do 
SINDJUF-PA/AP informa que continuará 
engajada na luta junto ao CN para a 
aprovação do PLC 29/2016, já que a decisão 
do STF reforça ainda mais a necessidade da 
manutenção do art. 6º do referido projeto 
como medida de reconhecimento, por lei, 
do direito ao reajuste de 13,23%.

Por Lara Iglezias
Assessora Jurídica do 
SINDJUF-PA/AP
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A 7ª Turma do TRF da 1ª Região determinou 
o desconto anual, da contribuição sindical 
compulsória, na folha de pagamento dos servidores 
e empregados públicos vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP).

O relator, Exmo. Desembargador Federal 
Hércules Fajoses destacou que o Superior Tribunal 
de Justiça já pacificou o entendimento “da 
obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas 
ou estatutários, independentemente de filiação, à 
contribuição sindical compulsória”.

O magistrado também frisou que o TRF1 tem 
adotado o entendimento de que “a contribuição 
sindical compulsória tem caráter tributário e está 
prevista também na CLT. Seu recolhimento é anual e 
aplicável a todos os trabalhadores de determinada 
categoria, inclusive aos servidores públicos, observada 
a unicidade sindical e a desnecessidade de filiação, 
devendo ser recolhida, de uma só vez, em valor 
correspondente à remuneração de um dia de trabalho”.

Entenda o caso: A Ação Ordinária nº 31568-
68.2011.4.01.3400 foi proposta, em 2011, pela 
CSPB contra o TRE-AP com o objetivo de recolher a 
contribuição sindical de todos os servidores daquele 
Tribunal, desde 2009. Na ocasião, o SINDJUF-
PA/AP ingressou na demanda como Assistente 
Litisconsorcial da União, para evitar o desconto, já 
que jamais foi favorável ao mesmo. No entanto, a 
ação foi julgada procedente no 1º grau, tendo sido 
mantida pela 7ª Turma do TRF1ª Região, com acórdão 
publicado em 27.05.2016. Desta forma, o SINDJUF-
PA/AP, por intermédio de sua Assessoria Jurídica, 
representada pela Dra. Lara Iglezias, recorrerá, com 
o objetivo de combater o entendimento.

Por decisão unânime, 7ª 
Turma do TRF da 1ª Região, 
determina recolhimento 
da contribuição sindical 
compulsória dos 
servidores do TRE-AP

Após longo processo no legislativo, 
PLC 29/2016 aguarda sanção presidencial

O exaustivo trabalho dos servidores 
do Judiciário Federal, no Senado, 
trouxe resultado mais que esperado 
para a categoria, com a aprovação 
do Projeto de recomposição salarial, 
o PLC 29/2016, no Plenário, no dia 
29/06, encerrando o longo processo de 
tramitação no legislativo.

Foram inúmeras visitas aos 
gabinetes dos parlamentares; conversas 
e convencimentos de que a categoria 
lutava por uma causa justa. O Sindjuf-PA/
AP esteve envolvido nessa luta, enviando 
novamente representantes a Brasília.

O primeiro grupo de representantes 
formado pelo coordenador geral 
do Sindicato, Cláudio Silva e pelos 
servidores aposentados, Abreu Nunes 
(TRT 8ª) e Nilce Figueira (TRT 8ª), foi 
fundamental para alcançar o sinal 
positivo dos parlamentares. O segundo 
grupo, formado pelos coordenadores 
Ângelo Passos e Arcelino Barros, integrou 
a luta da categoria, quando membros da 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) 
insistiram em uma audiência pública com 
o ministro interino do Planejamento, 
Dyogo Oliveira.

A audiência aconteceu no dia 29/06, 
graças à atuação da categoria e de dirigentes 
sindicais que conseguiram antecipar 
a sessão extraordinária. O ministro 
Dyogo garantiu que a recomposição dos 
servidores estava adequada à previsão 
orçamentária de 2016.

O PLC 29/2016 foi votado no 
Plenário por meio de requerimento 
de urgência e já se encontra no 
Planalto, aguardando a sanção ou veto 
presidencial. A Presidência da República 
tem o prazo de 15 (quinze) dias úteis 

para efetuar a ação, tendo como prazo 
final o dia 20/07.

Relembre a trajetória de 
luta dos servidores

A aprovação do PLC 29 é fruto da 
mobilização iniciada em 2015, ocasião em 
que a categoria lutava para derrubar o veto 
presidencial ao PLC 28. Na época, a categoria 
deixou claro, por meio de inúmeras 
manifestações, o descontentamento dos 
servidores com a postura da presidente 
afastada, Dilma Rousseff.

Apagões, paralizações e greves foram os 
instrumentos necessários para demonstrar 
ao governo que a força de trabalho da 
categoria é indispensável para o país e que 
a reivindicação era digna e justa.

No Pará e no Amapá, o momento 
despertou uma forte necessidade de 
união, estimulando os servidores a 
articularem planos de ação por meio 
do envio de caravanas a Brasília. Para  
fazer frente às limitações financeiras da 
Entidade sindical, a categoria criou um 
fundo destinado a ajuda de custo das 
mobilizações. Apesar do anseio e da 
forte mobilização pela derrubada do 
veto, a categoria não foi atendida em 
sua necessidade, mas não desistiu, 
garantindo a continuação da luta 
por meio de um outro projeto de 
recomposição salarial, atualmente PLC 
29/2016. Finalmente, a recomposição, 
não como a categoria necessita e 
esperava, está a caminho da aprovação 
final, por isso a categoria deve 
permanecer ainda mais unida para que 
a sanção presidencial se concretize.  
“Nenhum de nós é melhor, do que 
todos nós juntos”.
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Assessora Jurídica do SINDJUF-PA/AP
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Coordenador do 
Sindjuf participa de 
mobilização em Brasília 
pela aprovação do PLC 
29/2016

O Coordenador Regional 
do Amapá, Francisco Barros, 
esteve em Brasília no dia 
08 de junho, para buscar 
apoio dos parlamentares no 
senado ao Projeto referente 
a recomposição salarial da 
categoria, o PLC 29/2016. 
Barros estava acompanhado 

do coordenador da Fenajufe, 
Alisson Ribeiro, que também 
é coordenador do Sindjuf-
RO/AC. Juntos conversaram 
com os senadores Paulo 
Rocha (PT-PA); Randolph 
Rodrigues (REDE – AP); Davi 
Alcolumbre (DEM–AP) e João 
Capiberibe (PSB – AP). 

Por Tainá Lima
Jornalista do SINDJUF-PA/AP

A Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) do 
Congresso Nacional aprovou 
no dia 14 de junho o projeto 
de lei complementar (PLN 
3/16), que modifica a Lei 
Orçamentária anual (Lei 
13.255/16), epossibilita 
a abertura de créditos 
suplementares sem a 
necessidade de aprovação 
pelo Congresso. O projeto 
de Lei ainda deve ser 
encaminhado para o Plenário 
da Câmara dos Deputados. 

Com o reforço de recursos 
em até 20% para despesas 
prevista no Orçamento, será 
possível a implementação 
da isonomia dos chefes 
de cartório da Justiça 
Eleitoral, prevista pela Lei 
13.150/15, que estabelece a 
transformação das funções de 
chefia das atuais FC-01 e FC-4 
para FC-06, tendo em vista 
que se tratam dos mesmos 
servidores, que atualmente 
estão no exercício das chefias 
de cartório.

Projeto que 
permite 
implementar 
isonomia 
dos chefes 
de cartório é 
aprovado na 
CMO e segue 
para votação 
no Plenário 
do Congresso

O Sindjuf-PA/AP esclarece 
que o CSJT, através da Res. 
165/2016, uniformizou, 
seguindo o disposto no 
art. 38, da Lei 8.112/90, o 
regramento a ser aplicado 
às substituições no âmbito 
da Justiça do Trabalho em 
relação aos titulares de 
função comissionada de 
natureza gerencial ou de 
cargo em comissão de direção 
ou de chefia, nos casos de 
afastamentos e impedimentos 
legais ou regulamentares.

De acordo com a norma, os 
substitutos serão retribuídos, 
nos primeiros trinta dias, de 
acordo com a remuneração 
que lhe for mais vantajosa 
e acumularão as atribuições 
decorrentes da substituição 
com as do cargo ou função 
de que o servidor seja titular. 
Transcorridos os primeiros 
trinta dias, o substituto 
deixará de acumular, 
passando a exercer somente 
as atribuições inerentes à 
substituição e a receber a 
remuneração correspondente.

A assessoria jurídica 
do SINDJUF-PA/AP está 
analisando a Resolução, com 
o objetivo de evitar novos 
prejuízos aos servidores do 
TRT-8ª.

Sindjuf-PA/
AP esclarece 
questão sobre 
pagamento de 
substituições 
no âmbito do 
TRT-8ª
Por Lara Iglezias
Assessora Jurídica do SINDJUF-PA/AP
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No entanto, a danosa cultura patrimonialista que ainda se 
encontra bastante forte no seio da administração pública brasileira 
requer um enfrentamento permanente por parte dos cidadãos e das 
organizações diversas, entre as quais os sindicatos, que têm um papel 
importantíssimo. Tal prática, que se caracteriza pela falta de distinção 
por parte dos administradores públicos entre o patrimônio público 
e o privado, pode ser identificada através das seguintes ocorrências, 
tais como: apadrinhados políticos sem qualquer preparo, sendo 
escolhidos para cargos de confiança importantes na administração 
pública; empresas financiadoras de campanhas eleitorais, vencendo 
licitações duvidosas e uso de verbas públicas para uso próprio ou para 
financiamento de campanhas, dentre outras. 

O Tribunal de Contas da União, Órgão responsável pelo controle 
externo das ações da administração pública e organizações, que 
envolvam recursos da União, trouxe uma grande contribuição para 
busca por uma gestão pública mais profissionalizada e ética, tendo em 
2014, apresentado a publicação: “Dez Passos para a Boa Governança”. 
Por se tratar de tema que será bastante explorado pelo sindicato 
daqui para frente, destacamos dois passos do referido documento 
que consideramos importante para uma reflexão  da categoria e dos 
diversos administrados dos tribunais, quais sejam:

ESCOLHA LÍDERES COMPETENTES E AVALIE 
SEUS DESEMPENHOS

Os resultados de qualquer organização dependem 
fundamentalmente das pessoas que nela trabalham. Por essa razão, 
as organizações devem garantir que seus profissionais possuam as 
competências necessárias ao exercício do cargo.

Ao selecionarem suas equipes de governo e corpo gerencial, 
governantes e administradores devem avaliar a idoneidade moral 
e a reputação dos candidatos; seus conhecimentos, habilidades e 
atitudes; sua experiência em funções de natureza semelhantes; bem 
como possíveis impedimentos e conflitos de interesse.

• Estabeleça e dê transparência ao processo de seleção de 
membros da Alta Administração e de colegiado superior ou conselhos;

• Capacite os membros da Alta Administração;

• Avalie o desempenho dos membros da Alta Administração;

• Garanta que os benefícios concedidos aos membros da Alta 
Administração e de colegiado superior ou conselhos sejam adequados 
e dê transparência aos benefícios.

LIDERE COM ÉTICA E COMBATA OS DESVIOS

A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios 
morais são primados maiores que devem nortear os agentes públicos, 
não podendo estes desprezar o elemento ético de sua conduta.

Diante disso, é essencial que as organizações públicas estabeleçam 
mecanismos para encorajar e reforçar o comportamento ético de suas 
lideranças e agentes e, mais do que isso, demonstrem estar sempre 
agindo de acordo com o interesse da sociedade, de modo que a 
população confie que os recursos públicos estão sendo geridos no seu 
exclusivo interesse.

• Adote código de ética e conduta para membros da Alta 
Administração e de colegiado superior ou conselhos;

• Estabeleça mecanismos de controle para evitar que 
preconceitos, vieses ou conflitos de interesse influenciem as decisões 
e as ações de membros da Alta Administração e de colegiado superior 
ou conselhos;

• Estabeleça mecanismos para garantir que a Alta Administração 
atue de acordo com padrões de comportamento baseados nos 
valores e princípios constitucionais, legais e organizacionais e no 
código de ética e conduta adotado.

Prática de BOA GOVERNANÇA, uma 
OBRIGAÇÃO do ADMINISTRADOR PÚBLICO 

O que você pode fazer para dar esse passo?

A busca por uma boa governança na Administração pública é uma premissa que deveria nortear as administrações 
de órgãos públicos em todos os níveis, uma vez que os resultados desse processo dizem respeito e interessa a todos os 
cidadãos que contribuem para a viabilização do aparato do estado brasileiro.

O que você pode fazer para dar esse passo?




