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Está mantido o estado de greve dos servidores 
do Judiciário Federal em São Paulo e a assem-
bleia geral permanente. A decisão foi tomada du-
rante assembleia na quinta-feira, 23, após um ato 
público no TRE.

Os servidores não escondem sua impaciência 
ante a lentidão das negociações, em contraposi-
ção à celeridade com que foi aprovado o auxílio-
-moradia para magistrados e cassado o direito de 
greve no TRE paulista.

Uma reunião ampliada da federação nacional, a 
Fenajufe, está agendada para 30 de novembro, mas 
pode ser antecipada se houver novidade na nego-
ciação salarial. Nesse caso também seriam convoca-
das assembleias nos estados, a qualquer momento. 
No dia 29 de novembro, será realizada a reunião do 
Grupo de Trabalho Nacional sobre Carreira.

Deve ser levada para discussão com os sindica-
tos de outros estados a possibilidade de uma ro-
dada de assembleias entre 12 e 19 de novembro, 

além do indicativo de um ato de protesto no dia 
19 em São Paulo, com a proposta de que outros 
sindicatos façam mobilizações nesse mesmo dia.

Também faz parte do calendário aprovado 
pela Fenajufe a participação no Seminário sobre 
a Campanha Salarial Unificada de 2015, organi-
zado pelo Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais. O evento será em 
Brasília, de 14 a 16 de novembro, e deve preparar 
a retomada da luta por reivindicações comuns a 
todo o funcionalismo.

Direito de greve
Enquanto isso, os servidores do Judiciário man-

têm a luta para reaver o direito de greve, desrespei-
tado pela liminar do TRF-3 que proibiu a paralisa-
ção no TRE. Além de entrar com um agravo contra 
a decisão, o Sindicato enviou uma representação à 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).

 “Esse ataque atinge não apenas os servidores 

Em estado de greve, servidores 
exigem resposta do governo

Após eleições, categoria segue pressionando STF e Executivo. Ritmo das negociações gera indignação

Brasília:
14 a 16 de novembro - Seminário sobre 
a Campanha Salarial Unificada de 2015 
(Fórum das Entidades Nacionais dos Ser-
vidores Públicos Federais)

29 de novembro – reunião do Grupo de 
Trabalho Nacional sobre Carreira 

30 de novembro – reunião ampliada da 
Fenajufe

Nacional:
19 de novembro – Dia de Luta (indicativo)

AGENDA

23.10.14 - Assembleia no TRE mantém estado de greve

do Judiciário, mas também outras categorias de 
trabalhadores”, disse a diretora do Sintrajud Ra-
quel Morel Gonzaga, servidora do TRE. 

Joca Duarte
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A melhoria das condições de 
trabalho está mobilizando os ser-
vidores da Justiça Trabalhista. Em 
assembleia setorial no Fórum Ruy 
Barbosa na quarta-feira, 22, eles 
começaram a definir as próximas 
ações que pretendem realizar em 
relação ao tema.

Antiga preocupação da categoria, 
a questão ganhou destaque ainda 
maior depois que, no período de 
um mês, três servidores atentaram 
contra a própria vida, sendo dois 
deles nos locais de trabalho.

No caso da morte da servidora 
Amanda Priscila Costa, no dia 13 
de outubro, o sentimento de revol-
ta dos colegas aumentou depois 
que a juíza Elisa Andreoni, da 26ª 
vara, postou uma desrespeitosa 
mensagem no Facebook. Em res-
posta, o Sintrajud protocolou uma 
representação contra a juíza na 
Corregedoria do TRT-2.

A avaliação dos servidores, po-

rém, é que a morte dos três colegas 
sinaliza questões bem mais amplas 
do que os casos individuais.

As tragédias estão relacionadas a 
problemas que afetam toda a cate-
goria e que têm pautado a luta por 
melhores condições de trabalho: 
assédio moral, falta de perspectiva 
de carreira, excesso de trabalho e 
falta de participação dos servido-
res nas decisões administrativas do 
Tribunal, entre outras questões.

Reunião com a presidente
Uma das deliberações da assem-

bleia setorial foi estudar a criação 
de uma comissão capaz de se de-
bruçar sobre esses problemas e 
propor uma mudança estrutural 
nas condições de trabalho do Tri-
bunal. “Temos de encontrar um es-
paço institucional de debate”, disse 
o servidor Marcelo Penna Kagaya. 

Os detalhes a respeito dessa e de 
outras medidas a serem tomadas 

Servidores da JT se mobilizam por 
condições de trabalho

Propostas serão levadas à presidência do TRT-2. Tema ganhou destaque após morte de três colegas

para cobrar a melhoria das condi-
ções de trabalho foram discutidas 
em uma reunião na sede do Sin-
trajud na terça-feira, 28. No dia 5 

de novembro, os servidores vão 
levar suas propostas à presidente 
do TRT-2, Sílvia Regina Pondé 
Galvão Devonald. 

Kit Gaion

Aldy Carvalho é servidor do TRE. 

Se você tem uma produção artística e quer divulgá-la, entre em con-
tato com o Jornal do Judiciário para utilizar este espaço.

22.10.14 - No Fórum Ruy Barbosa, assembleia discute medidas a serem tomadas

Com um pedido de vista do 
ministro Luiz Fux, o STF sus-
pendeu na quarta-feira (22) o 
julgamento de dois mandados 
de injunção que pedem o di-
reito à aposentadoria especial 
para oficiais de justiça, inspe-
tores e agentes de segurança 
do Poder Judiciário.

Foi a segunda interrupção no 
julgamento, que já havia sido 
suspenso em agosto de 2010 
com um pedido de vista do en-
tão ministro Ayres Britto.

“São assuntos de interesse da 
categoria e que se arrastam”, 
disse a diretora do Sintrajud 
Lynira Sardinha, lembrando 
outra suspensão de um julga-
mento importante para os ser-
vidores: no começo do mês, o 
ministro Dias Toffoli pediu 
vista no processo que pleiteia 
indenização pela falta de revi-
são anual dos salários, previs-
ta na Constituição.

“Será que a quantidade de 

mortes trágicas e agressões 
sofridas pelos oficiais no cum-
primento de mandados não 
foi suficiente para demonstrar 
esse risco?”, desabafa Erlon 
Sampaio, oficial de justiça e 
diretor do Sintrajud.

Segundo o advogado Rudi 
Cassel, do escritório Cassel & 
Ruzzarin Advogados, podem 
ser contabilizados três votos 
favoráveis à aposentadoria es-
pecial: Carmen Lúcia, Ricardo 
Lewandowski e Teori Zavascki. 

Os votos contrários seriam 
de Gilmar Mendes e Roberto 
Barroso, que admitiu a possi-
bilidade de rever sua posição 
após o voto vista de Fux.

“O ministro Fux, apesar do 
pedido de vista, deu a enten-
der que era favorável à tese”, 
disse Cassel.

Veja mais detalhes no site do 
Sintrajud. 

STF adia decisão sobre 
aposentadoria especial

Arte e cultura
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O governo Dilma Rousseff (PT) 
voltou a desrespeitar os servidores 
do Judiciário Federal e do MPU. 

É o que disseram servidores e di-
rigentes sindicais do movimento 
LutaFenajufe, após o Ministério do 
Planejamento confirmar que não 
se reuniria com o STF antes das 
eleições e nem apresentaria contra-
proposta, ao contrário do que sina-
lizara dias antes.

“O que significa [o cancelamento 
da negociação] é que não há pro-
posta de acordo nenhum. Tentaram 
enganar a categoria com divagações”, 
critica Pedro Aparecido, dirigente da 
federação nacional (Fenajufe) e do 
sindicato do Mato Grosso (Sindiju-
fe-MT), que defende uma atuação 
sindical independente e que enfrente 
sempre os ataques do governo.

“Continuaremos cobrando uma 
resposta do presidente do STF. Tam-
bém cobraremos um posiciona-
mento das ministras Rosa Weber e 
Carmen Lucia, sobre o corte no or-
çamento do Judiciário, sobre o qual 
ambas já deveriam ter decidido”, diz 

Governo voltou a desrespeitar a 
categoria, afirmam servidores

Promessa de contraproposta antes da eleição vira pó e servidores defendem reação conjunta

Por Hélcio Duarte Filho Adilson Rodrigues, da coordenação 
da Fenajufe.

“Também cobraremos que o 
ministro [Dias] Toffoli devolva o 
processo da data-base”, acrescenta, 
referindo-se ao julgamento da ação 
que reivindica uma indenização 
pela não aplicação da revisão anual 
dos salários, prevista na Constitui-
ção Federal.

Seminário nacional
Ninguém ignora as dificulda-

des que os trabalhadores devem 
enfrentar nos próximos meses e 
em 2015, mas eles não têm dúvi-
das de que sem uma mobilização 
mais forte e marcada pela unida-
de da categoria, as perdas sala-
riais não serão revertidas.

Há ainda a busca da aliança 
com os demais setores do funcio-
nalismo federal, que em meados 
de novembro fazem um seminá-
rio nacional para traçar as bases 
para uma grande mobilização 
conjunta (ver agenda na capa). 
“Se a categoria como um todo lu-
tar pra valer, podemos, sim, sair 
vitoriosos. Desistir? Jamais”, fina-
liza Melqui.

A luta pela reposição das perdas salariais 
enfrentou a truculência da Polícia Militar 
do governo de Agnelo Queiroz (PT), em 
Brasília, na quarta-feira (22). 

A PM tentou impedir que fosse monta-
da na Praça dos Três Poderes uma tenda 
para proteger os manifestantes do Sol. A 
violência provocou duros discursos contra 
o governo e a polícia.

 “Lançaram gás de pimenta até em co-
legas idosos”, contou Tarcísio Ferreira, coor-

denador da Fenajufe e servidor da Justiça 
Trabalhista de São Paulo. 

Cerca de 300 servidores participaram do 
ato, realizado em dia de paralisação de 24 
horas no Distrito Federal. “Conseguimos 
dar o recado, com muitas faixas, cornetas e 
rojões”, avaliou Pedro Aparecido, dirigente 
da Fenajufe e do sindicato de Mato Grosso 
(Sindijufe-MT). 

No mesmo dia, os trabalhadores do TSE  
protestaram em frente à sede do órgão.

Ato em Brasília enfrenta a PM
Joana D’Arc

Com referências à “res-
ponsabilidade fiscal” e aos 
bancos, o primeiro dis-
curso da presidente Dilma 
Rousseff (PT) após a eleição 
sinalizou que não haverá 
mudanças, inclusive para os 
servidores públicos, no se-
gundo mandato 

“A intransigência e a falta 
de diálogo com os servido-
res públicos vão continuar”, 
observa Eugênia Lacerda, 
servidora do TSE e dirigen-
te da Fenajufe.

Ela destaca a importância 
de todos os setores do fun-
cionalismo federal partici-
parem do seminário que o 
conjunto das entidades sin-
dicais fazem de 14 a 16 de 
novembro, em Brasília.

O fórum é uma oportuni-
dade de os trabalhadores se 
prepararem para um cenário 
nada animador em 2015.

“Nos próximos quatro 
anos de PT precisamos au-
mentar a unidade de luta 
dos servidores públicos 

Dirigentes alertam para 
ataques do “novo” governo

para nos preparar para os 
prováveis ataques que vi-
rão”, alerta.

“Resgatar a unidade”
Para tentar reverter os 

oito anos de perdas, que já 
reduzem o poder de com-
pra dos salários em cerca de 
50%, os servidores do Judi-
ciário Federal e do MPU 
devem prosseguir com a 
campanha pela aprovação 
dos projetos salariais.

“Teremos cenário desa-
fiador a partir de agora, 
onde o governo estará entre 

a cruz e a espada de imple-
mentar medidas impopula-
res e correr risco de voltar 
a ser contestado nas ruas”, 
analisa Adilson Rodrigues, 
da coordenação-geral da 
Fenajufe e servidor da Jus-
tiça Federal de Santos (SP).

Os líderes sindicais que 
seguiram apoiando a ree-
leição de Dilma, constata 
o dirigente, serão cobrados 
pela categoria, que precisa 
resgatar a sua unidade e 
partir para um grande mo-
vimento nacional de pres-
são sobre o governo.

22.10.14 - Manifestação dos servidores na Praça dos Três Poderes
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Conta ordinária do Sintrajud Em reais
Saldo em 1º de janeiro 2013 199.485,14
Receitas no período 6.132.158,19
Despesas no período -5.835.379,96
Resultados dos convênios 16.705,96
Saldo em 31/12/2013 512.969,33

Conta Fundo de Greve
Saldo em 1º de janeiro 2013 212.333,98
Doações ao FG, Restituição dos servidores ref. Pgto 
dias parados e rendimentos poupança,devolução 
de resgates

359.730,47

Pago aos servidores ref. a desconto de dias para-
dos; despesas bancárias;resgates -189.184,24

Saldo em 31/12/2013 382.880,21

Conta Imposto Sindical
Imposto Sindical 2013 recebido do TRF e JF 818.942,35
Devolução aos servidores do IS ref. a 2013 -588.641,65
Saldo em 31/12/2013 230.300,70

Saldos em conta no dia 31/12/2013 Em reais
Caixa da sede e da subsede Santos 3.722,19

Saldo disponível em C/C BB e CEF 509.247,13
Saldo na Poupança BB e CEF 613.180,91

Total do Saldo Disponível 1.126.150,23

RECEITAS E DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS
Receita de Mensalidades dos sócios 5.675.058,57
Outras receitas (ingr., reembolsos, créd. não identi-
ficados, despesas recuperadas; resg pp) 457.099,62

TOTAL DAS RECEITAS 6.132.158,19

DESPESAS
MOBILIZAÇÕES E ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-SINDICAL 2.257.251,27
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários 318.566,55
Greve. Infraestrutura da mobilização e das Campa-
nhas; Atividades em Brasília. 280.021,72

Ressarcimento aos Tribunais da licença para man-
dato classista 549.851,09

Eventos culturais e esportivo. Festas e brindes de 
final de ano; Custos operacionais do SC 307.365,38

Apoio financeiro eleições sindicais; assessoria jor-
nalística Luta Fenajufe 255.416,25

Apoio Financeiro ao Movimento 96.148,45
Congresso Fenajufe/Conlutas 251.811,20
Eleições de diretoria de base 5.366,14
Assessorias ao Coletivo de Saúde, Coletivo de For-
mação, Economica e Politica 144.227,40

Reuniões da diretoria executiva, conselho de base, 
conselho fiscal e cursos de formação 48.477,10

CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS 750.310,00
Mensalidade a Fenajufe 462.795,00
Mensalidade a Conlutas 287.515,00

IMPRENSA 512.935,01 
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários 268.247,90
Impressão, diagramação e distribuição de publica-
ções, jornais e boletins 197.344,68

Fotógrafos, hospedagem do site e assinatura de 
publicações; Deslocamentos 47.342,43

ADMINISTRATIVAS  622.664,05 
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionários 333.044,92
Manutenção da sede, kombi e equipamentos; 
Consumo e custos operacionais; Taxas legais 223.263,23

Telefonia fixa, móvel e internet 66.355,90

JURÍDICO 880.865,13
Salários, benefícios e encargos relativos a funcio-
nários e estagiários

638.744,86

Honorários Advocatícios e Periciais de Terceiros 178.714,85
Custas Processuais. Deslocamentos, correio, có-
pias e cartório. Publicações afins. 63.405,42

SUBSEDE SANTOS 159.812,20
Salários, benefícios e encargos relativos a funcionário 83.905,98
Despesas administrativas e manutenção da subsede 75.906,22

DESPESAS FINANCEIRAS 4.334,08

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 647.208,21
Indenizações trabalhistas e honorários advocatí-
cios trabalhista 23.564,36

Aquisição de Equipamentos, mobiliário e peque-
nas obras na sede; Despesas recuperáveis 623.643,85

TOTAL DAS DESPESAS 5.835.379,96

Realizado de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2013 (valores em reais)

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2013 DO SINTRAJUD-SP 

Companheiros (as) Oficiais de Justiça,
O Núcleo dos Oficiais de Justiça do Sintrajud tem o prazer de convidá-los (as) para par-
ticipar da reunião do mesmo,  dia 05/11/2014 (4ª feira), às 14h30, no auditório do SIN-
TRAJUD/SP (Rua Antonio de Godoy, nº 88 – 15ª andar). Essa reunião terá como pauta 
os seguintes temas: 
1. Aposentadoria Especial ;2. Condições de trabalho dos OJAFs e o assédio moral ; 3. 
Avaliação do  IV CONOJAF; 4. Participação dos OJAFs nas mobilizações e campanha pela 
valorização desse segmento; 5. Central de Mandados da Justiça Federal de Osasco e de-
mais subseções; 6. Outros assuntos de interesse dos OJAFs.
São Paulo, 28 de outubro de 2014. 
Erlon Sampaio de Almeida - Diretor Executivo  e Coordenador do Núcleo dos  OJAFs / 
Lucas José Dantas Freitas - Diretor Executivo Sintrajud / Neemias Ramos Freire - Coorde-
nador do Núcleo dos  OJAFs

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO DO NÚCLEO DOS OJAFs

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRA-
JUD, por seus coordenadores gerais, em conformidade com o Estatuto Social da entida-
de, realizará a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, dia 08 de novembro de 2014 (sábado), 
às 14h, em 1ª convocação com a presença de pelo menos metade mais um dos asso-
ciados quites com a tesouraria e, em 2ª convocação, trinta minutos após, em qualquer 
número, no auditório do sindicato, Rua Antonio de Godoy, 88, 15º andar (próximo ao 
metrô São Bento). 
PAUTA: 1) Apreciação e votação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do Exercí-
cio de 2013; 2) Apreciação e votação da Previsão Orçamentária para o Exercício de 2015; 
3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal gestão 2014/2017; 4) Outros assuntos de 
interesse da categoria.
Observação: Os documentos contábeis relativos às contas do exercício de 2013 estarão 
à disposição da categoria na sede do SINTRAJUD/SP, dias 04, 05, 06 e 07/11/2014, das 
10h às 16 horas e dia 08/11/2013, das 11h às 13 horas ou qualquer outro dia desde que 
previamente agendado na administração ou tesouraria do Sindicato. São Paulo, 28 de 
outubro de 2014. Inês Leal de Castro / Antonio dos Anjos Melquiades / Maurício Rezzani 
COORDENADORES GERAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP


