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DIANTE DO COLAPSO
DA COVID-19

EIS A OPINIÃO DO

SINDJUF-PB
Apesar de todos esses transtornos,
nossa diretoria não parou.
Mudamos nossos hábitos sim, mas, em
momento algum, desistimos de lutar e
defender os interesses de toda
categoria.
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EDITORIAL
Colegas Servidores e Servidoras

AGE durante o ano em curso.

No plano nacional, sem querer politizar o debate,
combatemos o negacionismo do governo federal em
relação a pandemia e SOMOS CONTRA a Proposta
de Emenda à Constituição nº 32 (PEC 32/2020), que
modiﬁca a própria administração pública, retira
garantias constitucionais, inclusive cláusulas
pétreas, quando prevê o ﬁm do Regime Jurídico
Único, que é responsável por garantir direitos e
vantagens aos servidores, implementando medidas
que vão muito além das alterações para a
Apesar de todos esses transtornos, nossa diretoria contratação e demissão de servidores(as)
não parou. Mudamos nossos hábitos sim, mas, em públicos(as).
momento algum, desistimos de lutar e defender os
interesses de toda categoria. Fizemos o bom A mortandade poderia e deveria ter sido evitada se os
c o m b a t e . U s a n d o a s f e r r a m e n t a s v i r t u a i s protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS)
mantivemos nossa rotina, Mesmo com medo da fossem seguidos, se aglomerações tivessem sido
morte e obedecendo todos os protocolos de evitadas em vez de estimuladas, se vacinas tivessem
prevenção, a diretoria executiva e todo corpo de sido contratadas em vez de desprezadas, se
colaboradores mantiveram-se na batalha e nas prevalecesse o bom senso na política externa e
unidade entre as autoridades dos três poderes e
trincheiras de luta.
diferentes esferas da federação na guerra à doença
Mesmo sendo um ano atípico e contornando todas as em vez da desarmonia e conﬂitos provocados pelo
diﬁculdades, participamos virtualmente das governo federal.
atividades promovidas pela FENAJUFE, realizamos
nosso Planejamento Estratégico para o ano em Mas vida que segue e o importante é que tudo isso vai
curso, realizamos o plantão jurídico com atendimento passar. A vacina é o único meio seguro, e a principal
presencial, agora, duas vezes por semana. arma para vencermos esse vírus. Estaremos sempre
Requeremos por oﬁcio aos tribunais a solicitação da atentos e na defesa de nossa categoria e dos nossos
manutenção do trabalho home oﬃce e o ﬁm do ﬁliados. Vidas dos servidores importam. Nossas
atendimento ao público, por entender que a vida dos bandeiras continuarão imutáveis:
servidores, importam. Travamos uma luta no TRT 13ª
R e g i ã o c o n t r a o r e s s a r c i m e n t o d a s h o r a s SINDJUF-PB
negativas(não trabalhadas), em razão da pandemia e
realizamos 05(cinco) reuniões ordinárias da diretoria
executiva entre janeiro e abril e pelo menos 02(duas)
Mal terminamos o ano de 2020, um ano que devemos
e s q u e c e r, c o m e ç a m o s 2 0 2 1 s e m m u i t a s
perspectivas de mudança. Nosso país registrou mais
mortes em quatro meses de 2021 do que nos 12
meses de 2020. O corona vírus avança e não escolhe
suas vítimas. Foram ceifadas vidas de jovens,
adultos e crianças, gestantes e idosos. Ricos, pobres,
assistidos ou descamisados e com um agravante:
não sabemos quando essa tragédia vai acabar.

# VACINA PARA TODOS E TODAS!
!
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# FORA
# DEFESA DO SUS! # CONTRA A PEC 32 !!!
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Você sabia que o nosso plantão
Jurídico foi ampliado!
“Agora são 2 dias por semana”
O SINDJUF-PB Sindicato dos
Trabalhadores do Poder Judiciário Federal
no Estado da Paraíba informa aos seus
ﬁliados e ﬁliadas que o nosso plantão
jurídico foi ampliado e agora os servidores
contam com o atendimento dos advogados
da entidade sindical em dois dias da
semana: SEGUNDA e QUINTA-FEIRA.
Plantão jurídico da SEGUNDA-FEIRA
Toda segunda-feira, o plantão da Assessoria
Jurídica está à disposição dos ﬁliados e
ﬁliadas, das 09h às 12h, no Escritório
Dantas Mayer, com atendimento à distância
e presencial mediante agendamento prévio.
O escritório Dantas Mayer ﬁca próximo ao
SINDJUF-PB, na Av. Dom Pedro I, 915,
Centro, João Pessoa-PB. Os contatos e
agendamentos podem ser feitos pelos
seguintes canais: (83) 3222.6602 / (83)
9 8 8 1 0 . 6 1 2 3 ;
E - M A I L :
dantasmayer@gmail.com.

Plantáo jurídico da QUINTA-FEIRA
Como já é de costume, o plantão da
Assessoria Jurídica, que acontece toda
quinta-feira, das 09h às 12h, na sede do
SINDJUF-PB, não sofreu alterações, com
atendimento à distância e presencial sem a
necessidade de agendamento prévio.
Documentação e protocolos para o
atendimento
Informamos ainda aos ﬁliados e ﬁliadas que
toda a documentação referente aos
processos seja encaminhada à Assessoria
Jurídica. Esse encaminhamento pode ser
presencial, nos dias dos plantões, ou ainda
digitalizado e enviado ao e-mail
dantasmayer@gmail.com, para que
sejam tomadas as medidas necessárias.
Para o atendimento presencial, estamos
seguindo rigorosamente as recomendações
e protocolos das autoridades de saúde
pública.

Justiça declara direito à não incidência da
contribuição previdenciária sobre GAS
recebida por servidor público federal
Segundo entendimento ﬁrmado pela Turma
Nacional de Uniformização - TNU (Tema
257), a contribuição previdenciária não
pode incidir sobre 'GAS' (Gratiﬁcação de
Atividade de Segurança).
Entenda o caso
A GAS é uma vantagem especíﬁca devida
aos analistas e técnicos judiciários da área
administrativa, com atribuições
relacionadas à área de segurança, em

razão do seu caráter 'pro labore faciendo',
ou seja, cujo pagamento somente se
justiﬁca enquanto o servidor se encontrar no
efetivo exercício da atividade remunerada
pela gratiﬁcação, não se incorpora aos
proventos de aposentadoria, de modo a não
incidir contribuição previdenciária sobre seu
valor no regime próprio.
Nesse sentido, a Justiça Federal do DF, já
declarou a inexigibilidade da CPSS sobre a
referida gratiﬁcação, condenando a União
(Fazenda Nacional) à repetição do indébito
dos valores descontados indevidamente.
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os demais critérios estabelecidos na
Resolução TRE-PB nº 03/2016, no Edital
09/2018 e demais atos normativos
correlatos.
Interposto recurso de apelação, a Terceira
Turma do TRF da 5ª Região negou
provimento ao apelo e, por meio de Ofício, a
Advocacia da União encaminhou ao
TRE/PB a cópia do Acórdão proferido
pelo Tribunal Regional Federal, com
parecer de força executória, para ﬁns de
cumprimento.

Justiça determina que
TRE-PB prossiga com
processo de remoção
e ofereça ampla
concorrência

Dando cumprimento ao Acórdão proferido, a
Presidência do TRE-PB determinou que as
vagas referentes aos quatro cargos de
Analista Judiciário - Área Administrativa,
objeto do Acórdão acima referido, fossem
oferecidas no próximo concurso de remoção
interna a ser realizado pelo Tribunal Eleitoral,
na forma ali determinada. Tais vagas, de fato,
foram ofertadas no Concurso de Remoção
2021, conforme Edital nº 1/2021, de
11/02/2021, tendo os participantes do
referido concurso sido efetivados em suas
novas lotações no último dia 19 de abril de
2021, através da Portaria DG nº 31/2021, de
14/04/2021.

O SINDJUF-PB, por meio de sua
assessoria jurídica, ingressou com ação
judicial coletiva em face da União Federal,
pleiteando a disponibilização das 9 (nove)
vagas de Analista Judiciário, oriundas das
Zonas Eleitorais extintas, para amplo
concurso de remoção, com a participação
de todos os servidores do Tribunal Eleitoral
da Paraíba.

Atualmente o processo se encontra na Vicepresidência do TRF5, concluso para decisão
sobre a interposição de Recurso Especial e
Extraordinário pela AGU.

A sentença foi favorável SINDJUF-PB,
determinando que o TRE-PB ofereça para
ampla concorrência em concurso de
remoção, em todas as 09 vagas de Analista
Judiciário oriundas das Zonas Eleitorais
extintas, sendo 08 vagas para o cargo de
Analista Judiciário - área administrativa e
01 vaga para o cargo de Analista Judiciário área judiciária, mantidos

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara dos Deputados aprovou
requerimento que prevê a realização de sete
audiências públicas sobre a reforma
administrativa (PEC 32/20). A primeira
ocorreu na última segunda-feira (26), e a
última será no dia 14 de maio.

Reforma Administrativa:
SOMOS CONTRA!
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Combatemos a PEC 32/2020
SOMOS CONTRA a Proposta de Emenda à
Constituição nº 32 (PEC 32/2020), que
modiﬁca a própria administração pública e o
vínculo com os servidores, quando prevê o ﬁm
do Regime Jurídico Único, que é responsável
por garantir direitos e vantagens aos
servidores, implementando medidas que vão
muito além das alterações para a contratação
e demissão de servidores(as) públicos(as).
Com a extinção desse regime, a PEC 32 cria
cinco novos vínculos de contratação, havendo
uma diferenciação entre os servidores, de
uma forma que não há como os servidores
atuais não serem atingidos, tendo em vista a
facilitação na extinção de mais cargos e
previsão que não pode ter redução de jornada
sem redução salarial.
Caso o projeto seja aprovado pela CCJ, uma
comissão especial será criada para analisar o
mérito da proposta, e com o aval desta
Comissão, por se tratar de uma PEC, exige
dois turnos para aprovação na Câmara e
Senado.
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Em entrevista à imprensa, o deputado Darci
de Matos (PSD-SC), relator da reforma
administrativa, antecipou que avalia a
possibilidade de ﬁxar uma regra diferente para
policiais e auditores em substituição à
proposta de vínculo de experiência, período
pelo qual o servidor concursado teria que
passar antes de assumir efetivamente o cargo
e garantir a estabilidade. A cada declaração,
ﬁca mais clara a intenção do governo em
atacar a maioria dos servidores e servidoras,
deixando outros pequenos nichos do Estado
de fora.
Juntos e combativos
Entidades sindicais que representam as
servidoras e os servidores públicos, incluindo
a FENAJUFE, devem participar das
audiências nas próximas semanas, eis que só
com a mobilização necessária e com
atuação junto aos parlamentares será
possível barrar essa Reforma, que impacta
não só a vida dos servidores, mas a sociedade
como um todo.

SINDJUF-PB parte em
defesa dos servidores do
TRT-13 nos casos do banco
de horas e Polícia Judicial
Os coordenadores do SINDJUF-PB, Evilásio
Dantas (Coordenador Geral), Marcos Santos
(Coordenador de Comunicação e Imprensa) e
Péricles Costa Matias (Coordenador do Alto Sertão),
estiveram reunidos, nesta quarta-feira (15), de
forma virtual, com o presidente do TRT-13,
Desembargador Leonardo Trajano. O evento serviu
para tratar de temas internos, relacionados ao
trabalho administrativo dos servidores no tribunal.
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Entre os assuntos da pauta, foi discutido o empenho do presidente do TRT-13, visando o
reenquadramento dos auxiliares artíﬁces. Esse pleito é uma das muitas bandeiras que o
SINDJUF-PB encampou na defesa da categoria.
Outro ponto, considerado o mais importante da reunião, foi o debate sobre o BANCO DE
HORAS NEGATIVO, assunto que incomoda bastante os servidores.
Entenda o caso – Em razão da pandemia da covid-19, os servidores com comorbidades
ﬁcaram sem exercer suas atividades laborais de forma presencial, seguindo os protocolos
das autoridades mundiais de saúde, como a OMS e protocolos do próprio TRT da Paraíba.
Porém, existiram casos, quando por exemplo, o servidor pede a aposentadoria, consta 'um
débito' que é cobrado pelo tribunal nas suas horas laborais, muitas vezes chegando ao ponto
de ter de fazer o ressarcimento de valores aos cofres do TRT13 para ter sua aposentadoria
deferida.
“Como o CNJ classiﬁcou o coronavírus como 'enfermidade do trabalho', amparado
pelos protocolos da OMS, decretos dos governos estaduais, municipais e do próprio
TRT-13, não tem sentido a cobrança dessas horas”, pontuou Evilásio Dantas.
Polícia Judicial
Uma das questões que já permeia o debate, com a transformação dos agentes de segurança
em Polícia Judicial, é justamente a presença de servidores de carreira nos cargos de direção
desse segmento. O pleito do SINDJUF-PB é que tais funções, de extrema conﬁança, não
sejam mais exercidas por pessoas estranhas à carreira dos Policiais Judiciais.
“No nosso entendimento, lugar de
polícia é na rua. Além disso, temos
excelentes servidores de carreira
que podem perfeitamente ocupar os
cargos de direção na carreira da
Polícia Judicial. Por exemplo, a
Polícia Federal é dirigida por um
delegado, a Militar por um oﬁcial e,
queremos o mesmo para nossos
policiais judiciais”, destacou
Marcos Santos.
O SINDJUF-PB Sindicato dos Trabalhadores
do Poder Judiciário Federal no Estado da
Paraíba, dentro da sua luta na defesa dos
interesses dos servidores públicos, está com
total apoio às ações da campanha "Não
deixem vender o Brasil". A luta é contra a
privatização no serviço público que, se
concretizada, será bastante nociva à
sociedade como um todo.
O SINDJUF-PB faz parte do Comitê Paraibano
em Defesa do Serviço Público e Contra

as Privatizações, apoiado pela CTB, no qual é
ﬁliado, e pelas demais centrais, a exemplo da
CUT, entre outras
Privatizações nocivas à sociedade
O Governo Bolsonaro, sem dinheiro para
fechar as contas porque não tem uma política
de desenvolvimento sustentável, decidiu
enfrentar o déﬁcit público vendendo todo o
patrimônio brasileiro.
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Empresas como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Correios e Eletrobrás
estão na mira dessa política nefasta de privatizações onde quem ganha é o capital estrangeiro,
pois os lucros dessas 'transações' não ﬁcam no nosso país.
“Nosso objetivo aqui no SINDJUF-PB é procurar conscientizar os servidores DO Poder
Judiciário Federal sobre os riscos e prejuízos que a venda dessas estatais pode
ocasionar. O que todos já conhecem é que essas medidas só trazem a piora nos serviços
prestados e o aumento das
tarifas. Estamos ajudando a divulgar essa campanha entre a nossa categoria e alertando
os servidores sobre esse desmonte criminoso do serviço público”, destacou Marcos
Santos, coordenador de Comunicação e Imprensa do SINDJUF-PB.
Movimento crescente no país
Desde fevereiro de 2021, diversas atividades já foram realizadas para chamar atenção da
sociedade sobre o tema, a exemplo de um ato simbólico, no Parque Sólon de Lucena, no
Centro de João Pessoa.
O objetivo das ações apoiadas pelo SINDJUF-PB é de estabelecer um diálogo de
conscientização com os servidores e com a sociedade para o fato de, em meio à pandemia, o
governo federal ﬁcar atacando o serviço público e retirando os direitos básicos da população.

SINDJUF-PB apoia ações da campanha
'Não deixem vender o Brasil'
em defesa do serviço público
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CENTRAIS REIVINDICAM DEMOCRACIA, EMPREGO E
VACINA PARA TODOS NO 1° DE MAIO PELA VIDA
As Centrais Sindicais, pelo segundo ano consecutivo, farão o ato do Dia Internacional do
Trabalhador no formato virtual. Neste momento em que o Brasil ultrapassa 380 mil mortes
por Covid-19, o tema é 1° de Maio pela Vida - Democracia, Emprego e Vacina para Todos.
Evento uniﬁcado
CUT, Força, UGT, CTB, CSB, NCST, CGTB, Intersindical e Pública farão o 1º de Maio
Unitário das Centrais Sindicais em live, que será transmitida, a partir das 14h, pela TVT TV do Trabalhadores, além dos canais no Youtube e redes sociais do movimento sindical.
O diferencial deste ano será a presença dos presidentes das centrais em estúdio, de onde
farão seus discursos. O programa será ancorado pela cantora, compositora e
apresentadora Ellen Oléria, que comanda o Estação Plural, na TV Brasil.
Paraibana faz apresentação artística
Também no estúdio, a atriz, cantora e multi-instrumentista paraibana Lucy Alves fará a
apresentação artística que encerrará o 1º de Maio Unitário das Centrais Sindicais.
O ato tem previsão de três horas de duração com falas dos dirigentes sindicais das nove
centrais. Os ex-presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseﬀ e
Fernando Henrique Cardoso, parlamentares e lideranças partidárias e de movimentos
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sociais, além de entidades sindicais internacionais e representantes de diferentes religiões,
também participarão do 1º de Maio organizado pelas centrais sindicais.
Nacional e diverso, o ato terá do youtuber Spartacus ao professor e ﬁlósofo Silvio Almeida. As
falas das lideranças sindicais, políticas e sociais serão intercaladas por apresentações e
depoimentos de artistas sobre o tema deste ano - Vida, Democracia, Emprego, Vacina para
Todos. Elza Soares, Chico César, Tereza Cristina, Delacruz, Johnny Hooker, Marcelo Jeneci,
Odair José, Aíla, Bia Ferreira e Doralyce, Fábio Assunção, Osmar Prado, entre outros (ainda em
conﬁrmação) estarão na live do 1M2021.
Ficha do evento:
Live do 1º de Maio Unitário das Centrais Sindicais
Pela Vida. Emprego, Democracia e Vacina para Todos
Sábado (01/05), a partir das 14h
Transmissão – TVT, redes sociais e Youtube das centrais e seus entes.

VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL: SINDJUF-PB
realiza estudos para desmembrar
área no Litoral Norte
agregando valor ao empreendimento da
entidade sindical em uma comercialização
futura.
Características do imóvel

O SINDJUF-PB, voltado para a otimização e
valorização do seu patrimônio físico, iniciou
estudos para desmembrar uma área
pertencente ao sindicato, situada no município
de Cabedelo, Litoral Norte da Paraíba.
A ideia é dividir a área do sindicato em lotes,
por meio de uma ação de desmembramento,

O imóvel de propriedade do SINDJUF-PB
está localizado no município de CabedeloPB, com área correspondente a 10.036 ( dez
mil e trinta e seis metros quadrados),
devidamente registrado no Cartório
Figueiredo Dornelas, no Livro 2-Q-1 ﬂs 87,
Matrícula nº 11 630, em 11/08/1993,
contendo as seguintes dimensões: frentesul: 76m00; fundos-norte: 79m00; lado
oeste: 125m00; lado leste com 134m00.
A Comissão de Venda do imóvel do
SINDJUF-PB conta com representantes do
TRT-PB, TRE-PB e Justiça Federal.

Justiça
H ra de

Paraíba - EDIÇÃO DIGITAL
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado da Paraíba

Pag.

11

Fenajufe, SINDJUF-PB e sindicatos da 5ª Região discutem
estratégias para garantir a manutenção do
auxílio-saúde para servidores
A Fenajufe já manteve diversos contatos com
os coordenadores jurídicos e assessoria
jurídica do SINDJUF-PB e demais Sindicatos
de base que representam as servidoras e
servidores da Justiça Federal da 5ª Região
(Sintrajuf-PE, Sindjus-AL, Sintrajufe-CE e
Sintrajurn-RN) para tratar do programa de
autogestão em saúde (TRFMED) implantado
pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região –
TRF5.
Dado o cenário de ataques e perdas para os
servidores com congelamento salarial,
aumento da contribuição previdenciária e
propostas de reformas que visam corte de
25% na remuneração, o novo modelo de
autogestão proposto pelo Tribunal gerou
insegurança e desconﬁança.
CENÁRIO INADEQUADO PARA MUDAR O
PLANO - Cabe destacar o momento
inadequado para uma mudança no plano de
saúde: em meio ao agravamento da
pandemia de Covid-19 este ano, que registra
no País mais de 14 milhões de casos
conﬁrmados e, aproximadamente, 400 mil
mortes.
NÃO QUEREMOS PREJUÍZOS - Dirigentes e
advogados, nesse sentido, debateram
NEGO
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estratégicas administrativas e jurídicas para
viabilizar a manutenção do auxílio-saúde nos
moldes da Resolução nº 2/2008 do Conselho
da Justiça Federal (CJF). O argumento do
Tribunal é de que a autogestão em saúde,
reﬂete os interesses e necessidades de um
expressivo número de beneﬁciários. Contudo,
na prática, favorece quem está no andar de
cima, causa enorme prejuízo e não leva em
conta a capacidade ﬁnanceira das servidoras
e servidores. É fundamental garantir que a
implantação da autogestão em saúde não
implique em prejuízos para a categoria com
um modelo injusto e excludente.
ACIONAMENTO DO CJF e TCU - Consenso
entre os presentes foi a necessidade de
acionar o CJF, via Assessoria Jurídica
Nacional e, também, o Tribunal de Contas da
União (TCU) por conta do recurso público
destinado nesse modelo adotado pelo TRF5,
com a possibilidade ou não da coparticipação.
A importância de dar publicidade ao assunto,
através dos canais da Fenajufe e Sindicatos,
foi outro ponto debatido no encontro. O
objetivo é evitar que os servidores percam a
segurança, qualidade no atendimento,
estabilidade e tranquilidade com as
mudanças.
João Pessoa/PB
Edição Abril- 2021
www.sindjufpb.com.br
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