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A Gestão Democracia & Luta caminha para o 
seu final. No nosso último jornal olhamos para trás, 
para prestar contas à nossa categoria. 

Há três anos, quando assumimos a Direção da 
nossa entidade, nem de longe imaginávamos 
todos os desafios que estavam postos para este 
período. 

Sabíamos que iríamos assumir uma entidade 
desacreditada,  fruto de direções equivocadas, 
que levaram a momentos infelizes do nosso 
Sindicato. De atos de apoio a setores da burgue-
sia representados pela “República de Curitiba”, 
passando pela participação nas famosas domin-
gueiras bolsonaristas, com direito a apoio a 
deputados que nunca fizeram questão de escon-
der o seu desprezo pelo trabalhador, em especial, 
pelo trabalhador do Setor Público; até o lança-
mento de diretores como candidatos em partidos 
assumidamente reacionários.

 
Sabíamos de tudo isso, mas jamais imaginaría-

mos ter que enfrentar uma pandemia, que modifi-
cou as nossas principais tarefas e hierarquizou as 
nossas ações, a partir da defesa da vida. Foi 
desafiador, mas não temos receio em afirmar que 
demos conta dos desafios postos.

Colocamos a vida dos trabalhadores à frente 
do calendário político da burguesia e dos interes-
ses das administrações. Exigimos a adoção de 
todas as medidas de proteção à vida e enfrenta-
mos as administrações, sempre que suas deci-
sões expuseram os trabalhadores à contamina-
ção. Fizemos greve sanitária e campanha “Nosso 
voto é pela vida”, boicotada por segmentos da 
própria categoria,  mais interessados nas eleições 
que na preservação da saúde e da vida de seus 
colegas. 

Soubemos nos reinventar e modificamos a 
linguagem do nosso Sindicato, valorizando a 
comunicação digital, como nunca antes. Cards, 

vídeos, assembleias virtuais, programas no 
Youtube, jornais digitais, atos híbridos, todos 
estes elementos, que hoje parecem sempre terem 
feito parte da atividade sindical, foram colocados 
em campo na nossa gestão.

Nossas campanhas viralizaram. Nossa série 
com a atriz Tânia Toko, a personagem Neusão de 
Ó Paí Ó, rodou todo o Brasil. Nos tornamos refe-
rência na luta contra a Reforma Administrativa e 
pelo Fora Bolsonaro. Nosso carro, ao invés de 
servir de meio de transporte para coordenadores, 
como era o costume, foi equipado com caixas de 
som, e passou a servir como instrumento de luta 
dos trabalhadores. 

Ampliamos a democracia interna, colocando a 
estrutura do Sindicato a serviço de toda a catego-
ria. Nosso jornal passou a ser instrumento de 
formação, aberto à contribuição do conjunto dos 
servidores, deixando de ser um mero álbum de 
fotografias da burocracia sindical. 

Enfrentamos tudo isso, corrigindo, administrati-
vamente, os rumos de uma entidade mal gerida. O 
Sindjufe-BA enfrentava três ações trabalhistas; 
possuía um pedreiro como trabalhador estável; 
tinha seus contratos indexados pela inflação, 
enquanto a categoria tinha salários congelados; 
possuía acordo coletivo ‘vencido’ e passivos 
trabalhistas de quase uma década.

 
Sem dúvida, não fizemos tudo que gostaríamos 

e erros foram cometidos, mas acreditamos que o 
balanço é positivo. A gestão Democracia & Luta, 
entregou aquilo que apresentou na campanha: 
um sindicalismo independente,  combativo e 
democrático. Nas páginas do último jornal desta 
gestão procuramos contar um pouco dessa 
história. 

Boa Leitura!



CAMPANHA SALARIAL 3

PARTICIPE  DO APAGÃO DO JUDICIÁRIO 

DIAS 2 E 3 DE AGOSTO
Dias 2 e 3 de agosto (terça e 

quarta), haverá mobilização, 
paralisações e greves em todo o 
PJU. O ‘Apagão do Judiciário' é 
mais um momento de pressão 
no STF pela reposição salarial. 
Aqui na Bahia, a Assembleia 
Geral votou por fazer mobiliza-
ção no dia 2 e paralisação de 
três horas no dia 3/08. 

Na terça,  dia 2, estaremos 
nos órgãos distribuindo material 
e conversando com os colegas. 

E na quarta, dia 3, é nossa 
paralisação das 12h às 15h. 
Na hora da paralisação, às 13h, 
haverá uma plenária híbrida 
sobre a conjuntura e a campa-
nha salarial. Presencialmente 
será no saguão do TRE Bahia. 

Assine o ponto de greve, 
participe da paralisação e da 
plenária. Aponte a câmara 
para o QR Code e preencha o 
formulário do ponto da parali-
sação do dia 3/08.

.

O Presidente do STF, Ministro 
Luiz Fux, segue alinhado com 
Bolsonaro no reajuste zero para 
os servidores e servidoras. Eles 
conseguiram impor mais um 
ano de congelamento em 2022. 
E planejam o mesmo para 2023.  

De janeiro de 2019 até o mês 
passado, as perdas salariais 
chegaram a 25,48%. Mais de ¼ 
do nosso poder de compra 
derreteu, somente no governo 
Bolsonaro. 

Recentemente duas notícias 
correram os grupos da catego-
ria. Primeiro, os reajustes, 
aprovados pelo CSJT, no 
auxílio-alimentação,  assistên-
cia pré-escolar (32,27%) e na 
assistência médica odontológi-
ca (35,81%). Depois, a proposta 
de reajuste da  PGR, de 13,5% 
para os servidores e servidoras 

do MPU. Se aprovado, o reajus-
te será em três parcelas: 5% em 
julho de 2023; 3,97% em 
dezembro do mesmo ano e 
3,97% em julho de 2024. 

Isto demonstra certo movi-
mento de parte das cúpulas do 
PJU e MPU para responder a 
insatisfação da categoria com 
as perdas salariais, mesmo que 
com uma proposta muito ruim, 
como é o caso do MPU. A PGR 
propõe 13,5%, em três parce-

las, quando a inflação dos 
últimos doze meses bateu 
quase 12%. 

É preciso aproveitar o 
momento e aumentar a pressão. 
Os chefes de poder devem 
enviar as propostas do orça-
mento de 2023  ao Congresso 
ainda no mês de agosto. 
Precisamos de um forte movi-
mento para exigir do STF a 
inclusão do reajuste salarial no 
orçamento do judiciário.

STF E BOLSONARO INSISTEM NO REAJUSTE ZERO
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Na manhã do dia 18 de julho, 
ocorreu uma reunião convoca-
da pela Direção Geral do TRT5. 
A pauta incluía a Resolução 
296/2021 do CSJT,  Teletrabalho 
e  C o n c u r s o  P ú b l i c o .  A  
Coordenadora do Sindjufe-BA, 
Lúcia Martins, participou da 
reunião.

Houve uma sinalização da 
Presidência de que não haverá 
redução no número de funções, 
em decorrência da adequação 
à Resolução 296. Dessa forma, 
a estrutura das secretarias será 
mantida. 

Rogério Pio, Diretor de 
Secretaria na 2ªVT de Simões 
Filho, membro do Grupo de 
Trabalho sobre a 296, considera 
que é uma boa notícia, visto 
que, a princípio,  afasta a 
possibilidade de redução das 
funções. “Nós tínhamos muito 
receio de perder, por exemplo, o 
Diretor Adjunto [Assistente do 
Diretor, pela nova nomenclatura 
da 296], que é muito importante 
para manter a prestação e 
qualidade do serviço, especial-
mente nas varas do interior, em 
que há grande rotatividade de 
diretores. Embora ainda não 
tenha um ato, essa sinalização 
na reunião foi positiva”, explica. 

Ainda sobre as adequações 
da 296, no fim do mês passado 
o CSJT aprovou a  regulamenta-
ção do uso de saldo remanes-
cente de 35%, proveniente de 
cargos em comissão no primei-

ro e segundo graus. “Com isso, 
haverá uma maior quantidade 
de CJs  e será possível diminuir 
a demanda da Segunda 
Instância e do Administrativo, o 
que deve aliviar a pressão na 
Primeira Instância também”, 
argumenta Rogério. A expecta-
tiva é que o grupo de trabalho 
tenha início “buscando uma 
melhor estrutura para a Primeira 
Instância. É isso que nós quere-
mos”, finaliza. 

Embora aqui no Regional 
haja a sinalização de que não 
haverá extinção de funções e 
que será mantida a estrutura 
das secretarias, em outros 
tribunais as adequações à 
Resolução 296 têm tido impacto 
sobre as varas e os servidores, 
como é o caso do TRT3. De 
acordo com o Sintraemg, 25% 
dos servidores de 1ª Instância 
perderam funções. O Sindjufe-
BA tem buscado acompanhar 
esses casos.

TRT: Resolução 296/2021, concurso e teletrabalho 

são pauta de reunião com Administração

Concurso e Teletrabalho 
Na reunião, a Administração 

informou sobre a realização de 
Concurso Público para servido-
res [cadastro de reserva]. Com 
a possibilidade de realização 
ainda em 2022. Haverá concur-
so também para estagiários de 
nível superior e médio. 

A Administração disse que o 
regime de teletrabalho passará 
a funcionar com turno fixo ou 
flexível, com ao menos três dias 
de trabalho presencial para 
cargos em Comissão e 50% da 
lotação presencialmente todos 
os dias. O monitoramento do 
atendimento dos critérios será 
feito pelo Gestor da Secretaria. 
O Proad do teletrabalho deixa 
de ser individual e passa a ser 
por unidade. A Presidência 
poderá reduzir o percentual de 
50%, mediante solicitação 
fundamentada do(a) gestor(a) 
da unidade e parecer da 
Comissão de Gestão do 
Teletrabalho.
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TRE: Sindjufe-BA solicita ao MPF mediação 

com a Administração do TRE-BA
Através de sua Assessoria Jurídica, o Sindjufe-

BA requereu ao Ministério Público Federal a 
instauração de mediação entre o Sindicato e a 
Administração do Tribunal Regional Eleitoral. O 
pedido foi protocolado no dia 27 de junho. 

A medida visa retomar as negociações referen-
tes à greve sanitária, interrompidas, de forma 
unilateral, pela Administração do Tribunal. Foi 

requerida, também, a expedição de uma reco-
mendação ao Tribunal para que cesse o corte de 
ponto dos trabalhadores que aderiram ao movi-
mento. 

Após o pedido e a divulgação na Imprensa do 
Sindicato e no site ‘Política Livre’, a Presidência 
entrou em contato com a Diretoria sinalizando uma 
reunião. A negociação ainda não foi marcada. 

JF: Sindjufe-BA solicita alteração em Resolução 

para permitir cessão de equipamentos aos servidores 

em trabalho 100% remoto 
Após a reivindicação de colegas e discussão na Assembleia 

Setorial, o Sindjufe-BA encaminhou requerimento ao TRF1 para que a 
Resolução 58/2021 seja flexibilizada. Foi solicitada uma alteração que 
permita a cessão de equipamentos aos servidores, que optem pela 
modalidade de trabalho 100% remoto. A solicitação tramita através do 
SEI nº 29033-57.2022.4.01.8000. No dia 20 de julho, seguindo o 
parecer do Diretor Geral, o Presidente do Tribunal indeferiu o pedido.

No dia 7 de julho, Sindjufe-
BA, Sintrajud-SP, Sindjus-AL, 
Sintrajufe-MA e Sintrajufe-PI 
fizeram uma live conjunta a 
respeito da migração do 
Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) para o Regime de 
Previdência Complementar 
(RPC).  A adesão ao Funpresp-
Jud também foi abordada. 

Os convidados foram Maria 
Lúcia Fattorelli, Coordenadora 

da Auditoria Cidadã da Dívida; 
César Lingnelli, Advogado do 
Sintrajud-SP e Flávio Ribeiro, 
Professor da Faculdade de 
Direito da USP. Eles buscaram 
explicar como funciona o 
mecanismo da previdência 
privada e os riscos envolvidos 
para quem opta pela adesão. 

Perdeu a live?! Aponte a 
câmera do seu celular para o 
QR Code ao lado e assista.

Migrar do RPPS para RPC e a adesão ao Funpresp 

podem ser um péssimo negócio 
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Quando nos apresentamos 
para disputar as eleições do 
Sindjufe-BA, em 2019, apresen-
tamos uma concepção sindical 
distinta daquela que vinha 
sendo aplicada. Nosso sindica-
to estava se desmoralizando, 
com uma Direção coalhada de 
bolsonaristas, e daqueles que 
não se sentiram constrangidos 
em compor com eles. Isto não é 
uma questão menor. Bolsonaro 
sempre foi inimigo declarado 
dos trabalhadores e suas 
organizações, em especial dos 
servidores públicos. Durante 
seu governo, estamos amar-

gando congelamento de 
salários e um sem-número de 
ataques contra os direitos da 
classe trabalhadora. 

Uma gestão do Sindjufe-BA, 
que flertava com isso, atentava 
contra os interesses da catego-
ria. A primeira tarefa que a 
Eleição de 2019 cumpriu foi 
derrotar o bolsonarismo que se 
criou no interior do Sindicato. 
Essa foi uma vitória dos traba-
lhadores do Judiciário. 

A partir daí, o Sindjufe-BA foi 
linha de frente da campanha 

pelo “Fora Bolsonaro e Mourão”, 
por entender que a continuida-
de deste governo ameaça os 
direitos historicamente conquis-
tados pelos trabalhadores, bem 
como as liberdades democráti-
cas. 

Em 2019 nos propomos a 
“reorganizar o nosso Sindicato 
como um instrumento classista, 
democrático, participativo e 
combativo”. Foi isso que coloca-
mos no nosso material de 
campanha e procuramos levar 
adiante, mesmo com todas as 
dificuldades.

Uma gestão democrática 
e combativa
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Buscamos fortalecer os 
fóruns deliberativos da catego-
ria, com realização de assem-
bleias setoriais e gerais, sempre 
que necessário, para debater 
os temas de interesse e delibe-
rar, de forma coletiva, o que 
fazer. Não nos propomos, nem 
seria possível, substituir nossos 
colegas da base. 

Passamos a apresentar 
resoluções por escrito para 
serem submetidas a voto nas 
Assembleias, apostando na 
transparência, no debate franco 
e na educação política. O 
processo democrático é mais 
lento, às vezes tenso, mas 
absolutamente necessário. Até 
agora, nossa gestão realizou 74 
assembleias setoriais e 21 
assembleias gerais (mais do 
que uma a cada 15 dias). 

Fizemos isso, durante um 
processo de isolamento físico 
dos colegas, experimentando 
ferramentas e métodos, que 
hoje estão consolidados, mas 
que foram cuidadosamente 
pensados e discutidos na 
Direção. Fomos o primeiro 
Sindicato a realizar uma assem-
bleia puramente virtual, dois 
dias após a promulgação da lei, 
que autorizava este formato. Do 
mesmo modo, fomos pioneiros 

na realização de assembleias 
em formato híbrido, após a 
retomada parcial do trabalho 
presencial, garantindo a assis-
tência, intervenção e voto de 
quem se encontra no trabalho 
presencial ou no remoto.

Neste período buscamos dar 
todo apoio aos segmentos 
organizados dentro da catego-
ria. Demos todo o suporte para 
realização das reuniões, da 
participação nos encontros 
nacionais e no encaminhamen-
to das demandas dos diferentes 
grupos. Policiais, Técnicos, 
Chefes de Cartório, Oficiais de 
Justiça, PCDs, puderam contar 
com uma gestão aberta, dispos-
ta a promover e ajudar na 
organização dos diferentes 
segmentos. 

Algumas coisas, que pare-
cem óbvias, mas até então, 
nunca realizadas por outras 
gestões, mostra, como o critério 
da prática é importante: o 
aparato do sindicato esteve 
disponível para todos os setores 
da categoria, que fizeram luta 
no período, mesmo em ativida-
des, que não envolviam a 
direção ou o conjunto da cate-
goria. A estrutura do sindicato 
foi disponibilizada para distribu-
ir material de todas as chapas, 
que se apresentaram como 
postulantes a vagas de delega-
dos no Congresso da Fenajufe. 
Sempre encaramos o aparato 
como ele é: um instrumento de 
apoio às lutas da categoria e da 
classe, e não como uma estrutu-
ra burocrática a serviço dos 
quadros dirigentes.

DEMOCRACIA

Números da democracia 
até o momento:

74 assembleias 
setoriais

21 assembleias 
GERAIS

Mais de uma assembleia 
a cada 15 dias.
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A maior parte das reuniões e 
assembleias que realizamos 
ocorreram de forma online. Esta 
foi uma imposição da pandemia 
da Covid-19. Quando, em 
março de 2020, o vírus passou a 
circular no Brasil e rapidamente 
se converteu em uma emergên-
cia de saúde pública, nossa 
prioridade passou a ser uma só: 
a defesa da vida. 

Entendemos que o vírus é 
potencialmente mortal, mas o 
morticínio que se produziu foi 
resultado das ações e omissões 
dos patrões, dos governos, do 
Legislativo e do Judiciário. A 
impossibilidade dos trabalha-
dores, especialmente os mais 
vulneráveis, de realizar o 
isolamento e o esforço de 
Bolsonaro e sua quadrilha para 
espalhar mentiras e confusão 
sobre a doença, foram determi-
nantes para aumentar a conta-
gem de contaminados e mortos.

A decisão moral e política de 
defesa intransigente da vida,  
nos levou a sérios enfrentamen-
tos com as administrações. Foi 
preciso fazer uma greve sanitá-

ria, contra a determinação de 
retorno ao trabalho presencial 
na Justiça Eleitoral, em julho de 
2020. A greve se estendeu até 
este ano, para proteger os 
colegas que não se sentiam 
seguros para o retorno. Até hoje 
temos enfrentado as conse-
quências da greve, com cortes 
de ponto, numa verdadeira 
perseguição por parte da 
Presidência do TRE-BA. Ainda 
assim, consideramos acertada 
e vitoriosa, a linha adotada. 
Conseguimos a, até então 
inimaginável, garantia que 
trabalhadores com comorbida-
des ou situações especiais 
fossem mantidos em trabalho 
remoto emergencial, inclusive 
no dia da eleição. 

Nos posicionamos desde o 
início pela adoção de medidas 
de proteção como passaporte 
vacinal, máscaras, distancia-
mento, trabalho remoto, etc. 
Nos antecipamos às administra-
ções exigindo tais medidas e 
defendemos sua manutenção, 
quando foram anunciadas as 
flexibilizações. Não foram 
poucas as vezes que vimos as 

administrações voltando atrás 
em medidas precipitadas, 
denunciadas pelo Sindicato. 
Além disso, o Sindjufe-BA 
c o n t r a t o u  A s s i s t ê n c i a  
Psicológica e Psiquiátrica para 
auxiliar os colegas que se 
fragilizaram no processo e 
tiveram dificuldades no retorno 
ao trabalho presencial. 

Em meio a essa crise sanitá-
ria, o Sindjufe-BA também foi às 
ruas e chamou a categoria a 
participar da campanha “Fora 
Bolsonaro”. Lutar contra esse 
governo, aliado do vírus e da 
morte, foi parte central da 
campanha do Sindicato em 
defesa da vida, e contou com 
boa participação da categoria. 

EM DEFESA DA VIDA
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A PEC 32, em tramitação na 
Câmara dos Deputados,  
representa o  desmonte do 
Serviço Público e dos direitos 
dos servidores e servidoras. 
Desde o início, encampamos a 
luta contra a PEC 32. Iniciamos 
a campanha visando ganhar a 
categoria para lutar contra a 
R e f o r m a  A d m i n i s t r a t i v a .  
Fizemos cartazes, adesivos, 
realizamos debates e assem-
bleias sobre o tema. 

Depois miramos nossa 
atenção ao diálogo com a 
sociedade. Fizemos uma série 
de vídeos com a atriz Tânia 
Toko, do grupo de Teatro 
Olodum e da peça ‘Ó, paí ó’, 
colocamos outdoors junto com 

o Fórum Baiano em Defesa do 
Serviço Público, pagamos 
inserções em rádios de todas as 
regiões da Bahia, postamos 
anúncios em redes sociais, 
nosso carro de som circulou na 
periferia de Salvador e Região 
Metropolitana. 

Fomos às ruas. Realizamos 
carreata e caminhadas em 
defesa do Serviço Público. 
Fizemos paralisações e greves. 

Pressionamos os parlamen-
tares aqui na Bahia, com mobili-
zação no aeroporto, e em 
Brasília. Na Capital Federal 
realizamos manifestações no 
aeroporto e na porta da Câmara 
Federal. Visitamos gabinetes de 

deputados. Pressionamos os 
parlamentares a se posiciona-
rem contra a PEC 32. 

Até aqui, temos uma vitória 
parcial: Bolsonaro não conse-
guiu aprovar a PEC 32, como 
desejava. Mas é preciso conti-
nuar alerta, porque volta e meia 
o Presidente da Câmara e o 
Ministro da Economia falam em 
votar a PEC.

CONTRA A REFORMA ADMINISTRATIVA

manifestações, 
passeatas, pressão 
nos aeroportos 
e campanha de mídia. 
não faltou luta 
contra a pec 32.



Com o anúncio de Bolsonaro de reajustar os 
salários, apenas das carreiras policiais, o 
Sindjufe-BA passou a  integrar a campanha 
unificada pelo reajuste de 19,99% encampada 
pelo Fonasefe e Fonacate. A pauta de reivindica-
ções foi protocolada em janeiro deste ano. De lá 
pra cá foram várias assembleias, panfletagens, 
idas à Brasília, participação em atos de rua e duas 
paralisações da categoria. 

A campanha salarial começou já com o traba-
lho remoto em vigor, o que dificulta bastante o 
diálogo com os colegas e a mobilização. Mesmo 
assim, a movimentação tem sido permanente com 
visitas aos prédios, reuniões com os colegas do 
interior, confecção de vídeos, adesivos, faixas, 
caravanas a Brasília e realização de atividades 
híbridas. 

Infelizmente, a mobilização local e nacional, 
ainda não ganhou corpo suficiente para dobrar o 
governo e o STF. Mas seguimos apostando na 

mobilização, pela construção de uma greve 
nacional da categoria, para arrancar um reajuste 
que, ao menos, reponha as perdas acumuladas.

Posicionamentos Políticos 
Junto com a defesa dos interesses específicos 

de nossa categoria, a Gestão Democracia & Luta 
buscou se posicionar politicamente diante dos 
acontecimentos na Bahia e no Brasil. Utilizamos 
nossos canais de comunicação para apresentar 
uma posição classista, em defesa dos direitos dos 
trabalhadores, dos serviços públicos e contra o 
Governo de Bolsonaro. Utilizamos nossas redes 
sociais, o espaço no ‘Programa do Trabalhador’, 
na rádio Metrópole e os “Diálogos de Classe”, no 
Youtube, para tratar de temas gerais. 

Direitos das mulheres, combate ao racismo e à 
LGBTfobia, luta indígena, preços dos combustíve-
is, luta contra as privatizações, a resistência da 
Palestina, questão ambiental foram alguns dos 
temas abordados.

CAMPANHA SALARIAL 10
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Todas essas iniciativas foram 
levadas adiante a partir de uma 
mudança qualitativa na comunica-
ção do nosso sindicato. Buscamos 
profissionalizar, padronizar e diversi-
ficar as peças de comunicação. 

Não por acaso fizemos muito 
sucesso com os vídeos; os cartazes 
do Sindjufe-BA se espalharam por 
todas as manifestações que partici-
pamos; saímos de 300 para 1200 
seguidores no Instagram; buscamos 
explorar diferentes linguagens nas 

redes, inclusive com humor; criamos 
listas de transmissão no whatsapp; o 
jornal se tornou regular, priorizando 
o conteúdo e não a promoção dos 
diretores. Criamos uma nova logo 
para o Sindicato, mantendo a ideia 
original, mas atualizando e moderni-
zando. Foi criado também o selo de 
20 anos do Sindjufe-BA. Enfim, nem 
tudo que gostaríamos foi feito, o site 
novo, embora já esteja pronto, por 
exemplo, ainda não foi ao ar, mas 
houve uma grande mudança na 
comunicação do Sindjufe-BA.

COMUNICAÇÃO
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Acreditamos que nós cum-
primos a tarefa de reorganizar o 
Sindicato, como um instrumento 
democrático e combativo. Mas 
não podemos deixar de apontar 
o que faltou ser feito. 

Fa l tou uma campanha 
permanente de filiação ao 
Sindicato. A diminuição da base 
filiada é uma realidade da 
maioria dos sindicatos no Brasil. 
No nosso caso, o derretimento 
dos salários com a inflação é um 
fator que contribui para isso. 

Mas faltou um trabalho mais 
amplo de convencimento aos 
colegas a não saírem do 
Sindicato e a campanha de 
filiação e refiliação. 

Queríamos avançar na 
campanha a partir do aniversá-
rio de 20 anos do Sindjufe-BA. 
Mas não foi possível. A disper-
são dos colegas com o trabalho 
remoto, o acúmulo de tarefas 
administrativas e da campanha 
salarial, sem nenhum Diretor 
liberado, contribuíram para a 

campanha não  avançar.  
Assumimos essa debilidade. 

Outro problema foi a organi-
zação de atividades com os 
aposentados. Com a pandemia, 
seria irresponsável realizar os 
encontros presenciais. Diante 
das restrições sanitárias, faltou 
um direcionamento de comuni-
cação e atividades virtuais aos 
aposentados. Alguns acompa-
nham as atividades gerais, o 
que é muito bom, mas faltaram 
iniciativas específicas. 

Por fim, não podemos 
deixar de falar da oposição. 
Desde o primeiro dia de 
gestão enfrentamos oposição. 
Infelizmente,  não se trata de 
uma oposição aberta que 
aponte suas diferenças 
políticas e de condução com a 
atual Direção do Sindicato. 
Trata-se de uma oposição que 
aposta no método mesquinho 
da disputa como uma corrida 
para ver quem chega primei-
ro. É a oposição do eu: eu faço 
mais, eu luto mais, eu chego 
na frente, mesmo que seja só 
para tirar a foto e sair cinco 
minutos depois. 

O método busca criar a 
impressão e é acompanhado 
da ladainha de que o 
Sindicato está parado. Nada 
mais falso. Nosso balanço, 
mesmo com as limitações que 
reconhecemos, demonstra a 
quantidade de iniciativas e a 
condução responsável e 
democrática que tivemos 

durante todo o período. Nossa 
gestão não esteve preocupa-
da em “chegar primeiro”, mas 
em levar adiante uma política 
coerente, e atuar junto com a 
categoria, sem substituí-la. 

Há nessa oposição, desde 
o início, certo despeito. Uma 
incapacidade de aceitar que 
está fora da Direção do 
Sindicato. Isso levou, desde o 
primeiro momento, a tensões. 
Como essa gestão procurou 
respeitar e dar espaço a todos 
os segmentos e forças políti-
cas organizadas na categoria; 

propõe e encaminha o que é 
votado; leva adiante uma 
mandato classista e de luta, a 
oposição fica meio sem 
discurso. Daí, se prende a 
miudezas e questiúnculas 
para ter o que dizer. Um 
método que só envenena o 
movimento da categoria. 

Mas tem uma coisa que a 
oposição não aceita: ser 
tratada como oposição e que 
apontem suas contradições e 
erros, como a responsabilida-
de pela gestão anterior do 
Sindicato. Aí não pode.

A corrida maluca da oposição
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Uma entidade com independência de classe, 
cuja única fonte de recursos provém da contribui-
ção voluntária dos seus associados, necessita 
tratar com transparência e boa gestão o dinheiro 
dos trabalhadores. Na nossa gestão, isto foi 
observado com a máxima seriedade. 

Como parte dos esforços da Gestão 
Democracia & Luta em promover a transparência 
no trato das finanças da entidade, estamos 
apresentando este relatório resumido, em que 

demonstramos onde aplicamos os recursos 
arrecadados. Embora todos os documentos e 
balanços estejam disponíveis para avaliação 
analítica, o relatório ajuda na simplificação e 
compreensão da situação financeira da entidade. 

Os dados apresentados a seguir correspon-
dem ao período de julho/2019 a maio/2022 (os 
dados de junho, ainda estavam em processo de 
consolidação, durante o período de elaboração 
do relatório). 

Optamos por não liberar 
nenhum Diretor, em razão dos 
limites orçamentários bastantes 
restritos que encontramos na 
entidade e, considerando, a 
partir de março de 2020, a 
pandemia de Covid-19, que 
limitou nossa possibilidade de 
visita aos locais de trabalho e 
viagens ao interior. 

As diversas demandas 
foram divididas entre os 
dirigentes, que acumularam 
as tarefas sindicais com as 
suas atribuições do trabalho e 
domésticas, intensificadas 
pela pandemia. Esta opção nos 
permitiu contingenciar valores, 

para garantir as nossas ativida-
des políticas e sindicais, e 
preparar a liberação de um 
Diretor, para quando os traba-
lhadores retornassem aos 
prédios, o que não aconteceu 
ainda plenamente. A economia 
garantiu também a participa-
ção de TODOS delegados e 
observadores, a que temos 
direito, no Congresso da 
Federação. 

O saldo negativo do terceiro 
ano se explica, principalmente, 
pelo próprio Congrejufe, que 
custou, apenas de inscrição, R$ 
100.000,00, pagos pelo contin-
genciamento que estava no 

nosso planejamento orçamen-
tário e que já vinha sendo feito 
nos anos anteriores. No gráfico 
1 (a seguir), mostramos, mês a 
mês, a relação entre receitas e 
despesas da nossa entidade. 

A relação entre as receitas e 
as despesas é próxima, com 
pequenas variações positivas e 
negativas. As exceções são 
novembro e dezembro, com 
prevalência da arrecadação, 
em virtude das parcelas do 13° 
dos servidores e a despesa em 
Fevereiro de 2022, quando 
garantimos uma delegação de 
25 pessoas ao Congrejufe (17 
delegados e 8 observadores).

Nossa gestão optou por não liberar diretores

Independência de classe, transparência 
e zelo com o dinheiro da categoria
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Composição das Despesas
A origem das receitas do 

SINDJUFE-BA todos sabem 
qual é: a contribuição dos seus 
filiados. Mas nem todos talvez 
conheçam a composição das 
despesas do Sindicato. De 
modo a facilitar o entendimento, 
agrupamos seus custos em oito 
categorias diferentes: Pessoal, 
S i n d i c a l ,  J u r í d i c o ,  
Administrativo, Comunicação, 
Social, Contabilidade e Outros. 
A próxima imagem (página 15) 
apresenta os custos totais em 
cada uma destas categorias. 

Nestes três anos, a categoria 
que representou a maior despe-
sa da entidade foi (gastos com) 

Pessoal. Nesta categoria estão 
inclusos os gastos com quadro 
próprio (folha, benefícios, 
impostos, acordos trabalhistas, 
etc.) e a contratação de tercei-
ros para serviços eventuais 
(manutenção da sede social e 
da sede de campo, por exem-
plo). Durante a nossa gestão, as 
despesas com Pessoal perfize-
ram R$ 3.822.990,75, represen-
tando 53,31% dos gastos. 

Em segundo lugar, vieram as 
despesas ordinárias da ativida-
de sindical, como custos com 
viagens, diárias, contribuição 
para a Fenajufe, recolhimento 
estatutário do fundo de greve, 

produção de faixas, cartazes, 
jornal, transporte, etc. Esta 
categoria respondeu por 
despesas no valor de R$ 
1.385.057,49 (19,31% do total 
de gastos). Boa parte deste 
valor é representado pela 
contribuição mensal para a 
Federação (R$ 693.000,00, 
mais de 50% das despesas da 
categoria SINDICAL) e pelo 
fundo de greve (R$ 215.250,00; 
15,54% das despesas da 
categoria SINDICAL). No último 
ano, os gastos com viagem 
também aumentaram, seja pelo 
número de viagens e quantida-
de de pessoas, seja pelo preço 
das passagens aéreas. 
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Se entre ju lho/2019 a 
junho/2020 empregamos R$ 
85.028,76 em despesas de 
viagens (passagens, hospeda-
gens e diárias); este valor 
praticamente dobrou nos 
úl t imos onze meses (R$ 
159.829,17), perfazendo o total 
de R$ 244.857,93 em despesas 
com viagens. 

Mesmo com o valor eleva-
do das passagens aéreas, 
achamos que era importante 
não economizar nas viagens, 
dado o seu objetivo: a luta 
contra a PEC 32 (Reforma 
Administrativa) e pela recom-
posição dos nossos salários. 

Por isso mesmo, abrimos 
inscrições para todas as cara-
vanas, sem estabelecer limite 
prévio para o número de carava-
nistas. Conforme já apresenta-
do, as despesas com a inscri-

ção para o 11º Congrejufe, 
também contabilizadas nessa 
categoria, perfizeram o valor de 
R$ 100.000,00.

A terceira categoria em 
termos de gastos, respondendo 
com 11,42% das despesas do 
triênio foram as despesas com o 
Setor Jurídico, compostas pelos 
contratos com escritórios de 
advocacia, cálculos judiciais, 
custas processuais, perícias, 
etc. Em termos absolutos, o 
Jurídico foi responsável pela 
execução de R$ 819.058,49. 

As despesas administrativas, 
responderam por 7,15% dos 
gastos da entidade. Nesta 
categoria, incluímos, água, luz, 
telefones, internet, condomíni-
os, material de consumo e 
reposição de material perma-
nente. No triênio, estes valores 
foram de R$ 512.893,69.

Comunicação, aí incluídos a 
produção de vídeos (Pandemia, 
Campanha contra a PEC 32, 
campanha salarial, aniversário 
do SINDJUFE-BA), cards, 
cartazes, jingles, diagramação 
de materiais, produção de 
logomarcas, programa de rádio, 
outdoors e similares, responde-
ram por 3,95% das despesas do 
triênio, num montante de R$ 
283.466,50.

Em seguida, vieram os 
custos com o Clube, que tendo 
estado fechado, devido à 
pandemia durante praticamen-
te todo o período, respondeu 
por 1,88% (R$ 134.946,02) das 
despesas da entidade. 

Nesta metodologia, conside-
ramos as despesas com 
Pessoal, que prestaram serviço 
no Clube, lançadas na catego-
ria pessoal. 
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Caso adotássemos o método 
de considerar as despesas por 
Centro de Custo, lançando as 
despesas com pessoal (próprio 
e terceiros) onde elas foram 
demandadas (Clube ou Sede 
Administrativa), o Clube teria 
uma participação muito mais 
expressiva nos custos projeta-
dos. Nesse caso, teríamos 
respectivamente, ano a ano, 
17,13%, 13,31% e 10,07% das 
despesas totais da entidade 
sendo relacionadas à Sede 
Social. 

Outras despesas, tais como, 
doações a Auditoria Cidadã da 
Dívida Pública, contribuição 
com o Coral da Justiça Federal, 
contribuição com eventos de 
associações, contribuição para 
as despesas da delegação da 
Bahia nas Olimpíadas do 
Judiciário, doações de cesta 
b á s i c a s  ( Q u i n g o m a ,  

Sussuarana e para as famílias 
durante as enchentes no sul da 
Bahia), apoio político a chapas, 
c u s t a r a m  1 , 6 7 %  ( R $  
120.091,64) no triênio. 

Por fim, as despesas com o 
escritório de contabilidade 
representaram 1,30% (R$ 

93.104.11) dos gastos do 
período. A evolução dos gastos, 
ano a ano; consideradas para 
fins de legibilidade apenas as 
cinco categorias, que represen-
taram custos acima de 2% do 
orçamento executado no triênio; 
estão apresentados no gráfico 
acima.

Corrigindo irresponsabilidades e erros
Algumas considerações finais precisam ser 

realizadas no que diz respeito à Gestão Financeira 
da entidade. Em nossa gestão, conforme disse-
mos, privilegiamos o planejamento e a execução 
orçamentária de acordo com nossas capacida-
des, mas sem abrir mão do profissionalismo. 

Para nós, trabalho voluntário não é sinônimo de 
trabalho amador ou improvisado. Assim, destaca-
mos alguns elementos, que achamos importante 
sobre este quesito. 

Herdamos da última gestão a contratação 
efetiva de um PEDREIRO como profissional do 
Sindicato. Ao que consta, foi realizada uma 
contratação de vínculo temporário por três meses, 
que acabou sendo convertida em efetiva. Como o 
acordo coletivo prevê uma estabilidade, em razão 
da proximidade  da aposentadoria, tivemos que 

manter um PEDREIRO como trabalhador efetivo 
do Sindicato, por negligência ou má fé da última 
Direção. Mesmo com o acordo coletivo não mais 
valendo, por questões legais, considerando o 
classismo, cumprimos o acordo, mas demitimos o 
trabalhador assim, que se tornou possível (idade 
de aposentadoria).

Reajustamos e revisamos todos os contra-
tos de prestadores de serviço. Os contratos de 
prestação de serviço previam reajustes anuais 
automáticos pela inflação. Algo arriscado para as 
finanças de uma entidade bancada pelos servido-
res, que não têm esse direito (reposição anual da 
inflação) garantido. Embora previsto em contrato, 
em função da má gestão anterior, a correção não 
vinha sendo feita. Pela previsão contratual, os 
prestadores teriam direito a 40% de reajuste nos 
contratos.
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Negociamos estes valores, reajustamos os 
contratos em 20% e retiramos as cláusulas de 
reajuste anual automático, permitindo a revi-
são negociada dos contratos, considerando a 
realidade orçamentária da instituição.

Rompemos com uma ‘tradição’ das últimas 
gestões de não negociar acordos trabalhistas 
com seus trabalhadores. Até processos, com 
sentenças procedentes, eram encaminhados 
para recurso. Ouvidos o Jurídico e o Financeiro, 
procuramos os trabalhadores com lides contra 
o Sindicato, negociamos e  fechamos acordos 
com todos aqueles que tinham reclamações 
procedentes. Para nós, o classismo não pode ser 
da boca pra fora. Os acordos extinguiram três 
processos trabalhistas e custaram R$ 149.700,72 
para a instituição. 

Apenas um processo segue pendente,  devido 
ao fato da nossa Assessoria Jurídica opinar pela 
improcedência dos valores arguidos. Esse 
processo nos custou, em dezembro de 2021, R$ 
22.426,48, entre depósito judicial e custas recur-
sais e, durante o fechamento desse relatório, foi 
apurado saldo devedor remanescente no valor de 
R$ 6.156,69 para quitação do processo. 

Por ter sido fora do período coberto por este 
relatório, o valor não consta dos números aqui 
apresentados, mas mostra o quão a incompetên-

cia e a irresponsabilidade das gestões anteriores 
atuaram, em longo termo, prejudicando a saúde e 
independência financeira da entidade.

Negociamos com os trabalhadores do 
Sindicato uma situação de passivo que já 
durava mais de uma década e que poderia 
inviabilizar completamente a saúde financeira 
da instituição. Incorporamos os valores recla-
mados, em contrapartida da extinção dos 
passivos. Conforme avaliação e recomendação 
das áreas técnicas, a negociação desses acordos 
livrou o Sindicato de potencial completa insolvên-
cia. Ainda existe uma situação de possível passi-
vo em análise, fruto de mais uma das muitas 
irresponsabilidades das gestões anteriores.

Em termos financeiros, os custos de acordos 
trabalhistas, nascidos da falta de responsabilida-
de já mencionada, foi de R$ 173.614,60 (2,36% do 
orçamento executado). Para fins de comparação, 
a média de gastos com a estrutura administrativa, 
aí inclusos: água, luz, internet, telefone, condomí-
nio, material de escritório, despesas cartorárias, 
material de consumo e reposição de material 
permanente, foi de R$ 170.964,56 por ano. A má 
gestão nos custou mais de um ano de funciona-
mento da entidade.

As contas do fundo de greve apresentam hoje 
um saldo de R$ 412.868,78.

HOJE O SALDO DO FUNDO 
DE GREVE É DE MAIS DE

R$ 412 MIL
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A escritora canadense Margaret Atwood 
publicou, em 1985, um livro, O Conto da Aia. Ali, 
desenhava uma sociedade teonômica fundamen-
talista e totalitária, que se instalava  onde hoje 
estão os Estados Unidos: A República de Gilead.

 
O livro, devido ao seu grande sucesso, inspirou 

uma série de TV. A linha guia que amarra a série e 
os livros, dada pela própria Atwood, era que não 
apresentaria “nenhum evento que já não tivesse 
acontecido”, em algum momento da sociedade 
humana. Gilead funcionaria como uma síntese do 
desprezível na história da humanidade. 

Sai da ficção e corta para o Brasil de 2022. Em 
um curto período de tempo,  fica claro o quão 
perigoso é ter um governo que se baseia num 
populismo de direita, arraigado no conservadoris-
mo e no neoliberalismo. Num governo como este, 
o que há de pior na sociedade sente-se à vontade 
e é estimulado a exibir sua podridão. Vivemos a 
nossa Gilead do Sul.

No dia 24 de maio, uma operação policial na 
Vila Cruzeiro, periferia do Rio de Janeiro, deixou 
ao menos 23 mortos, sendo a segunda mais letal 
da história do estado. Ainda estupefatos com a 
brutalidade policial na Vila Cruzeiro, assistimos, 
no dia seguinte, agentes da Polícia Rodoviária 
Federal, torturando e matando, em Sergipe, um 
homem negro, que sofria de esquizofrenia. 

 
Menos de duas semanas depois, no dia 05 de 

junho, o Jornalista inglês Dom Phillips e o 
Indigenista Bruno Pereira, ambos ativistas da 
causa ambiental, foram assassinados e esquarte-
jados em uma reserva indígena, alvo do garimpo e 
da pesca ilegal. 

No dia 20 de junho, uma Procuradora de SP é 
bruta lmente espancada,  pelo também 
Procurador, Demétrius Oliveira de Macedo. Neste 
mesmo dia, a Juíza Joana Ribeiro Zimmer e a 
Procuradora Gabriela Monteiro de Barros nega-
ram o direito ao aborto a uma criança estuprada e 

tentaram convencer a garota e a mãe a manter a 
gravidez: “Você suportaria ficar mais um pouqui-
nho?”. 

No dia 09 de julho, o militante petista, Marcelo 
Arruda, foi assinado por um fanático Bolsonarista. 
O ataque aconteceu durante o aniversário de 
Marcelo, que tinha como tema Lula e o PT.  

Ter Bolsonaro no Palácio do Planalto foi decisi-
vo para que estes casos tenham acontecido. Todo 
este sangue é também responsabilidade dele. Por 
isso mesmo, é urgente retirá-lo da Presidência da 
República. 

Os que apostam somente no calendário 
eleitoral para esta tarefa prolongam nossa agonia. 
Bruno, Dom, Genivaldo, Marcelo, os 23 da Vila 
Cruzeiro, não voltarão ao convívio de suas famílias 
após as eleições de outubro. Não voltarão tam-
bém os quase 700.000 mortos pela gestão assas-
sina da pandemia. 

É urgente mobilizar a população para derrubar 
Bolsonaro, ainda mais agora, quando ele aumenta 
as ameaças de golpe. Não sabemos quantos 
mais cairão até outubro… E nem depois.

República Federativa de Gilead do Sul
Fred Barboza, trabalhador do TRE-BA e diretor do Sindjufe-BA
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Operação Lava Jato e Luta 
de Classes: Forma Jurídica, 
Crise Política e Democracia, de 
Pablo Biondi, é uma obra de 
puro materialismo a serviço da 
compreensão da realidade, 
conforme a mais rigorosa 
tradição marxista. 

Nos três primeiros capítulos, 
Pablo Biondi desenvolve uma 
análise das categorias que 
compõem o sistema político 
democrático liberal burguês, 
baseada no método que Marx 
utiliza em O Capital e que 
Pachukanis transportou para a 
análise do direito em A Teoria 
Geral do Direito e o Marxismo. 

Biondi argumenta que “à 
fixação de uma taxa média de 
lucros, resultante da concorrên-
cia intercapitalista, corresponde 
uma orientação política média 
que, pela via do incessante 
in tercâmbio par lamentar,  
atenua as diferenças e cria uma 
medida comum para a reprodu-
ção política da sociedade 
burguesa”. O autor deixa 
evidente que o papel do parla-
mento na democracia liberal é 
de moderar ao ‘centro’, os 
programas mais ‘à direita’ ou 'à 
esquerda’, de qualquer que seja 
o Chefe do Executivo, preser-
vando, evidentemente, os 
interesses de longo prazo dos 
capitalistas. 

Em polêmica com o reformis-
mo e a teoria stalinista do 
campo burguês progressista, 
Biondi explica que a única 
demarcação de campos 
possível, deveria se basear no 
interesse de classe: “os refor-
mistas não são revolucionários 
moderados, assim como os 
revolucionários não são refor-
mistas exaltados. O reformismo 
não é a ala direita do marxismo, 
mas sim a ala esquerda do 
liberalismo, pois compartilha 
com ele a premissa elementar 
do modo de produção capitalis-
ta, ainda que "mitigado" em 
algumas de suas tendências 

por meio de políticas socialde-
mocratas”.

No quarto capítulo, a crítica 
marxista da democracia liberal 
serve de base para uma análise 
da luta de classes, no Brasil, a 
partir de Junho de 2013. 

É na análise dos protestos de 
junho de 2013, dos seus desdo-
bramentos a partir da operação 
Lava Jato, chegando ao impe-
achment da Presidente Dilma 
Rousseff, à prisão de Lula e à 
eleição de Jair Bolsonaro, que a 
obra ganha contornos de 
fundamental.

‘Operação Lava Jato e Luta de Classes: 

Forma Jurídica, Crise Política e Democracia’ 

– Apontamentos sobre o livro de Pablo Biondi
Fred Barboza, trabalhador do TRE-BA e diretor do Sindjufe-BA

www.editorasundermann.com.br

Disponível para compra 
no site da editora
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