
Ano: XIV - Nº: 49- Agosto/2013

Desde o dia em que um grupo de corajosos trabalha-
dores em embaixadas e organismos internacionais decidiu 
criar um Sindicato para combater os desmandos patronais 
(assédio moral, perseguições, exploração e não reconheci-
mento de direitos), medo foi um senti mento que decidimos 
ignorar, ou seria impossível criar uma enti dade de luta.

O SINDNAÇÕES é um sindicato que realmente trouxe 
mudanças na vida do trabalhador e foi para melhor. Conse-
guimos reverter uma situação que era muito comum para 
a grande maioria dos empregados: a não assinatura da Car-
teira de Trabalho. Temos assinado acordos coleti vos com 
várias embaixadas e organismos internacionais, algo im-
pensável antes da criação da nossa enti dade. E não foram 
lutas fáceis. Ao contrário,  encontramos inúmeras barrei-
ras, entre elas a fi nanceira e não foram poucas as vezes que 
ti ramos dinheiro do próprio bolso para manter o Sindicato.

Hoje temos uma estrutura mínima de funcionamento, 
viramos sindicato nacional, oferecemos assistência jurídi-
ca, temos inúmeros processos ganhos na justi ça e temos 
que matar um leão por dia para provar que este é um 
sindicato de luta, vitórias e conquistas.

A categoria sente a transformação em sua vida funcional. 
Sente as melhorias, mas ainda temos muitos trabalhadores 
e trabalhadoras não fi liados, poderiam contribuir para o 
fortalecimento da enti dade e, consequentemente, dando 
maior poder e força para melhorar e avançar ainda mais.

Medo? Ainda bem que este senti mento foi ignorado 
por nós, da direção do Sindicato e de outros bravos compa-
nheiros e companheiras que estão ajudando a construir o 
SINDNAÇÕES com coragem, garra, compromisso e determi-
nação. Não tenha medo de lutar. Filie-se ao SINDNAÇÕES.

Quem tem medo da luta? O SINDNAÇÕES nunca teve.

Assembleia Geral  Extraordinária
Dia: 16/08 – sexta-feira – às 16h em 1ª chamada 

ou às 16h30 em 
2ª chamada

Local: Sede do 
Sindicato – SDS 
Ed. Venâncio VI 
– Térreo – Loja 

73 
Pauta:

 -Reti fi cação da 
Ata de 

Posse da atual diretoria, ocorrida em 1º de
 junho/2013, conforme os termos da 

Portaria 326 de 1º/03/2013/MTe.
-Assuntos Gerais

O SINDNAÇÕES convoca todos os companheiros e companheiras, 
trabalhadores em embaixadas, consulados e organismos internacio-
nais, no Brasil, para Assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se à 
no dia 16 de agosto de 2013, às 16h em primeira chamada e as 16h30 
em segunda e ulti ma chamada. Na sede Nacional do, SINDNAÇÕES - 
SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMBAIXADAS, CON-
SULADOS, ORGANISMOS INTERNACIONAIS E EMPREGADOS QUE LA-
BORAM PARA ESTADO ESTRANGEIRO OU PARA MEMBROS DO CORPO 
DIPLOMÁTICO ESTRANGEIRO NO BRASIL, DORAVANTE DENOMINADO 
SINDICATO, SEDIADO NO SDS EDIFÍCIO VENÂNCIO VI, LOJA 73, TÉRREO 
BLOCO “O” ASA SUL BRASÍLIA-DF

Para deliberar a seguinte Pauta: Reti fi cação da ata de posse da atual 
diretoria ocorrida em 1º de junho de 2013, para se adequar aos termos 
da Portaria nº 326 de 1º de março de 2013 do Ministério do trabalho e 
emprego e entre outros assuntos, discuti do no momento da assembleia

Edital de Convocação de Assembleia Geral 
Extraordinária dia 16/08/2013 às 16h.
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Por direitos de trabalhador, SINDNAÇÕES 
acampa em frente à embaixada da Indonésia
Desde o dia 1º de julho o SINDNAÇÕES está acam-

pado em frente à embaixada da Indonésia para cobrar 
os direitos trabalhistas de ex-empregados daquela 
missão diplomática. Direitos esses fruto de ação na 
justiça já transitado em julgado que a embaixada se 
recusa em pagar, escondendo-se atrás da imunidade 
para dar calote no trabalhador.

É inadmissível  empregador que não cumpre obri-
gações trabalhistas e previdenciárias, fazendo-o até 
de forma premeditada, amparado na certeza da imu-
nidade de execução assegurada em convenções in-
ternacionais, mesmo sabendo que por estas mesmas 
convenções tem a obrigação de cumprir as leis do 
país em que se faz representar.

As imunidades não podem servir de abrigo para as 
ilegalidades!

A Indonésia também se comprometeu na Organi-
zação Internacional do Trabalho – OIT – a cumprir as 
leis trabalhistas. Portanto, nada justifica o comporta-
mento dessa e de outras embaixadas que se recusam 
em pagar o que deve aos seus empregados. Agem de 
forma deliberada, apenas para demonstrar arrogân-
cia e má fé.

O acampamento em frente à embaixada é uma das 
formas que encontramos para expor publicamente o 
sofrimento da categoria diante de maus empregado-
res, que são acolhidos em nosso país e os brasileiros 
não recebem o tratamento respeitoso que merecem. 
Nossa luta continuará até que embaixadas e organis-
mos internacionais entendam que a lei é para ser res-
peitada e cumprida.
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ASSESSORIA JURÍDICA - SINDNAÇÕES CONTRATA O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA GARCEZ
Informamos aos trabalhadores e tra-

balhadoras representados pelo Sindna-
ções que contratamos a Advocacia Gar-
cez, escritório de advocacia com ampla 
experiência na área trabalhista e sindi-
cal, para prestar assessoria jurídica (em 
Brasília e em todo o  país) à nossa enti-
dade sindical e à categoria, tanto para 
questões trabalhistas (para sanar dúvi-
das da categoria para o ajuizamento de 
ações coletivas e individuais) como tam-
bém nas áreas previdenciária e tributá-
ria (para ações pleiteando a isenção do 
imposto de renda para os consultores de 
organismos internacionais).

O escritório da Advocacia Garcez está 
localizado na SHIS QI 07, Conjunto 13, 
Casa 8, Lago Sul, Brasília (fone 61-3963-
4467, www.advocaciagarcez.adv.br e 
contato@advocaciagarcez.com.br). Pos-
sui filiais também em Curitiba (41-3222-
9706) e Salvador (71-3013-4651), além 
de ampla rede de advogados credencia-
dos, aptos a atender nossa categoria em 
todo território nacional.

O advogado coordenador da Advo-
cacia Garcez, Maximiliano Nagl Garcez, 

Embaixada de Portugal é condenada a pagar diferenças sobre salário
A Quinta Turma do Tribunal Superior 

do Trabalho negou provimento a agravo 
da República de Portugal contra decisão 
que a condenou ao pagamento de dife-
renças salarias, acrescidas de reflexos, 
resultantes do pagamento do salário em 
moeda estrangeira. A decisão unânime, 
tomada nesta terça-feira (11), manteve a 
condenação imposta pelo Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 10ª Região (DF-TO).

O relator do agravo, ministro Brito Pe-
reira, considerou inviável a indicação de 
ofensa aos artigos 105 a 107 da Consti-
tuição de Portugal alegada naas razões do 
recurso. O ministro observou ainda que, 
para se decidir de forma contrária ao en-
tendimento do Regional, seria necessário 
o reexame dos fatos e provas, procedi-
mento vedado pela Súmula 126 do TST.

Na reclamação trabalhista, o auxiliar 
administrativo afirmou que foi contratado 
pela Embaixada de Portugal em Brasília 
em 1973. Após 30 anos, firmou acordo em 
outra ação trabalhista na qual ficou reco-
nhecida e registrada em sua carteira de 
trabalho a remuneração aproximada de R$ 
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4,2 mil. Entretanto, segundo ele, os paga-
mentos salariais continuaram a ser feitos 
em dólar, em torno de U$ 1,8 mil mensais.

Diante disso, ingressou com nova re-
clamação trabalhista, alegando que a 
conversão dos valores pagos causaria re-
dução de salário devido à variação cam-
bial da moeda estrangeira. Pedia cerca 
de R$ 80 mil pelas perdas acrescidas de 
reflexos. A representação diplomática, 
em sua defesa, alegou que sempre efe-
tuou os pagamentos salariais em reais, 
com o consentimento do auxiliar, no valor 
equivalente em dólares. Sustentou ainda 
que o Governo Português está obrigado a 
obedecer a um orçamento cujos valores 
são fixados em euros.

A 10ª Vara do Trabalho de Brasília (DF) 
julgou procedente o pedido do auxiliar. A 
sentença lembrou que, embora o empre-
gado tenha firmado contrato de trabalho 
com representação diplomática estrangei-
ra, e que a legislação do país contratante 
estipule a necessidade de se elaborar orça-
mento anual em euro, essa condição não 
deve se sobrepor à garantia da irredutibi-

lidade salarial assegurada aos empregados 
brasileiros pela Constituição Federal.

Da mesma forma entendeu o Regional 
ao manter a sentença, destacando que 
a estipulação do pagamento em moeda 
nacional, com a sua vinculação ao equi-
valente em moeda estrangeira, não pode 
implicar redução salarial, garantida no ar-
tigo 7°, inciso VI, da Constituição.

O processo chegou ao TST para julga-
mento após o Regional negar seguimento 
ao recurso de revista interposto pelo Go-
verno Português, e este interpor o agravo 
de instrumento agora julgado pela Turma.
Fonte: TST

advoga desde 1994 na área trabalhista e 
sindical, sendo fluente em inglês e espa-
nhol, e possui experiência em questões 
internacionais e em direito comparado 
do trabalho. Bacharel em Direito e Mes-
tre em Direito das Relações Sociais, am-
bos pela UFPR, e foi Bolsista Fulbright e 
Visiting Fellow na Harvard Law School. 
Foi Consultor Jurídico do Presidente do 
Parlamento Nacional de Timor-Leste, 
pelo PNUD, e possui artigos publicados 
em revistas nacionais e estrangeiras. É 
Diretor para Assuntos Legislativos da 
ALAL - Associação Latino-Americana de 
Advogados Laboralistas.

A Advocacia Garcez possui advogados 
fluentes em inglês, espanhol, francês e 

italiano, e está a partir da presente data 
à disposição dos trabalhadores represen-
tados pelo Sindnações.
Maximiliano Nagl Garcez
OAB/DF 27.889 e OAB/PR 20.792
Advocacia Garcez
Brasília
SHIS QI 7, conjunto 13, casa 8
Lago Sul - CEP 71615-230
Fone: (61) 3963-4467
Cel: (61) 9249-6470
Curitiba
Rua Visconde de Nácar, 754
Centro/Mercês - CEP 80410-200
Fone: (41) 3222-9706
www.advocaciagarcez.adv.br
www.twitter.com/AdvocaciaGarcez
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Presidente – Raimundo Luis de Oliveira; Vice-Presidente - Alessandro Carlo Bernardi Valério; Secretário Geral – Arlindo Fonseca da Silva; Secretário de 
Administração e Finanças – Marcondes Rodrigues da Silva; Secretário de Imprensa e Comunicação – Rudi Braatz; Secretário de Assuntos Jurídicos e Previdenciários – Juran-
dir dos Santos Luiz  Secretário de Esporte Cultura, Formação Sindical e Qualifi cação Profi ssional – Edlane Sampaio Costa; Conselho Fiscal Titular – José Tuberti no Idelfonso, 
Damião Campos da Silva, Antonio Carlos Ribeiro da Silva; Conselho Fiscal Suplente –  Francisco de Paula Cardoso Costa, Edilson Pereira de Araújo ,Krisney Álvares de Souza - 

Endereço Sindnações: SDS - Ed. Venâncio VI SL/73 - Térreo - CEP.: 70.393- 904 - www.sindnacoes.org.br - e-mail: sindnacoes@sindnacoes.org.br 
 Fones: (61) 3322-5656  Fax: (61) 3223-3576 - Jornalista: Walkiria Simões

Nova direção do SINDNAÇÕES toma posse
Com uma direção renovada, através de novos quadros 

que vierem se somar para ajudar na luta da categoria, a 
posse aconteceu dia 07 de junho no auditório da CUT-DF. 
A nova direção recebeu o diploma de diretor do Sindicato 
e todos os empossados assumiram o compromisso de tra-
balhar na defesa dos direitos e conquistas da categoria.

Raimundo de Oliveira foi reeleito para mais um manda-
to na presidência do SINDNAÇÕES e vale lembrar o gran-
de trabalho que o companheiro tem realizado à frente da 
Enti dade, com dedicação e sacrifí cio pessoal, pois não é 
liberado para exercer o mandato e em todas as suas horas 
de folga trabalha em defesa dos trabalhadores, inclusive 
sacrifi cando suas férias.

Graças ao seu trabalho e dos demais companheiros e 
companheiras da direção do Sindicato, temos avançado e 
a maioria de nossas denúncias vem ganhando grande re-
percussão na imprensa, mostrando para a sociedade que 
trabalhar em embaixadas e organismos internacionais 
está muito longe de ser um ambiente saudável, tamanhas 
são as injusti ças cometi das nesses locais contra os traba-
lhadores brasileiros.

Hoje o SINDNAÇÕES atua em todo o território brasi-
leiro, ao se transformar em enti dade nacional, e alguns 
diretores do Sindicato são de outros estados, ampliando 
a nossa representação e o apoio e solidariedade aos com-
panheiros e companheiras dos demais estados e regiões.
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Raimundo de Oliveira (ao lado de um companheiro) rece-
be o seu diploma de presidente reeleito do SINDNAÇÕES

V Á R I O S  R O S TO S ,
UM SÓ TIME.
FAÇA PA R T E ,

SINDICALIZE-SE!

www.cut.org.br

/CUTBrasil /cutnacional /secomcut
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rabalhador/a unido/a,

luta e conquista através do Sindicato!

F O R T A L E Ç A
S E U  S I N D I C A T O

F I Q U E  S Ó C I O !

Q U E M  L U T A  
C O N Q U I S T A .

SINDICALIZE-SE!

V E N H A  C O M
A  G E N T E ,
SINDICALIZE-SE!

F A Ç A  P A R T E
D E S S E  T I M E ,

SINDICALIZE-SE!

UNIDOS SOMOS
M A I S  F O R T E S .

SINDICALIZE-SE!
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