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PERSISTÊNCIA
A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, disse que os 

servidores do Judiciário Federal já recebem altos salários e con-
siderou “absurdo” o projeto de reposição salarial da categoria.

As declarações foram dadas no dia 11, após audiência pública 
na Comissão Mista do Orçamento do Congresso.

Abordada pelo diretor do Sintrajud Antonio Melquíades, o 
Melqui, a ministra disse que não há condições de aprovar o PL 
7920/2014 e contestou a existência de perdas salariais.

Melqui pediu rapidez nas negociações para que o resultado 
não se dê após as votações do Orçamento. “Não se preocupem, 
vocês têm 5% no ano que vem”, disse a ministra.

Na avaliação de Melqui, as declarações da ministra mostram 
que o futuro será de mais rebaixamento salarial e perda de direi-
tos caso não se construa uma forte campanha, nacional e unifi-
cada, que enfrente o governo e o STF.

As bases para essa campanha foram traçadas pelo Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, que pro-
moveu um seminário com quase 300 trabalhadores em Brasília.

Dos grupos de discussão saíram a pauta de reivindicações e a 
indicação das atividades de mobilização, que serão levadas pelos 
sindicatos às bases das diversas categorias.

Enquanto isso, os servidores do Judiciário prosseguem com 
as gestões sobre os 3 Poderes para garantir a reposição salarial 
ainda neste ano.

Ministra diz considerar um “absurdo” o projeto 
salarial do Judiciário. Federais preparam reação 

contra o arrocho

Não se preocupem, 
vocês têm 5% ano 

que vem

Miriam Belchior
ministra do Planejamento

Joca Duarte
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Em resposta à falta de seguran-
ça, oficiais de Justiça preparam 
atos em todo o país. A data esco-
lhida é 11 de dezembro, um mês 
após o assassinato do oficial de 
justiça Francisco Pereira Ladislau 
Neto, de 25 anos, em Barra do Pi-
raí, no Rio de Janeiro. Ele foi al-
vejado com dois tiros pelo filho 
de uma comerciante que seria no-
tificada, no corpo havia sinais de 
atropelamento.

Em alguns estados, os oficiais de 
justiça realizaram manifestações 
em 18 de novembro, terça-feira.

Para Erlon Sampaio, diretor do 
Sintrajud e oficial de justiça, o crime 
deixa claro que “as agressões contra 
oficiais de justiça no exercício de 
suas funções ou em razão dela têm 
crescido assustadoramente”. 

O servidor diz que há uma forte 
indignação em todos os oficias de 
justiça do país, que estão em luto. 
“Vamos iniciar uma grande luta 
em busca de segurança. A morte 
do companheiro Francisco Ladis-
lau Neto não será em vão!”

Por mais 
segurança, oficiais 

preparam atos

Assassinato no RJ reacende 
debate sobre riscos da atividade

Assembleia repudia ameaça a 
membros da Apeoesp

A assembleia geral dos servidores 
do Judiciário Federal aprovou uma 
moção de repúdio aos ataques e 
ameaças que professores, membros 
da Executiva da Subsede Apeoesp 
Santo André, vêm sofrendo. 

De acordo com o servidor do 
TRF-3 Dalmo Duarte, que apresen-
tou a moção à assembleia, as ame-
aças começaram após a Subsede da 

Ao levarem à frente denúncias 
de assédio e irregularidades, 

sindicalistas são atacados

Apeoesp levar à frente denúncias, 
feitas por professores e alunos, de 
assédio moral e irregularidades en-
volvendo direções de escolas.

Os ataques e ameaças começaram 
em 23 de setembro. Depois disso, os 
professores tiveram seus carros ape-
drejados e os pneus furados. Um dos 
professores sofreu ameaça de morte.

Esses professores atuam na 
Apeoesp de Santo André e - junto 
com os demais colegas, pais e alu-
nos - vêm conseguido impedir a 
implantação do Novo Modelo de 
Escola Integral do governo Geral-

do Alckmin (PSDB), pela falta de 
transparência no processo. Eles 
também têm lutado contra o as-
sédio moral e o autoritarismo de 
alguns gestores e para que a edu-
cação pública seja considerada 
prioridade pelo governo.

Dalmo disse que foram feitos 
boletins de ocorrência, mas desta-
cou a importância de cercar esses 
trabalhadores de solidariedade, 
exigindo dos órgãos públicos a 
adoção de medidas que cessem as 
ameaças e garantindo a integrida-
de física dos professores.

Os servidores do Judiciário Fe-
deral vão tentar reagrupar forças 
para superar o congelamento sala-
rial. Em assembleia geral realizada 
na quinta-feira (13), no TRF-3, a 
categoria aprovou iniciativas que 
serão levadas à reunião Ampliada 
da Fenajufe, no dia 30.

A ideia é tentar construir um 
calendário nacional de mobiliza-
ção para pressionar a cúpula do 
Judiciário, o Congresso e o Poder 
Executivo a negociarem o reajuste 
salarial dos servidores.

Entre as propostas que serão le-
vadas à Ampliada está a realização 
de gestões sobre os deputados da 
Comissão de Finanças e Tributa-
ção, onde tramita o PL 7920/14.

Os servidores também vão 
propor a realização de um ple-

Servidores aprovam 
propostas à Fenajufe

Assembleia propõe 
manifestações pela reposição 
salarial e contra privilégios a 

magistrados

biscito nacional para perguntar 
se a população concorda com o 
auxílio moradia concedido aos 
magistrados.

Uma das preocupações da cate-
goria é que apenas o reajuste dos 
magistrados seja aprovado, como 

foi aventado pelo presidente do Su-
premo Tribunal Federal, ministro 
Ricardo Lewandowski. Em estado 
de alerta contra essa possibilidade, 
os servidores vão fazer uma mani-
festação para denunciar o descaso 
dos Três Poderes com os servidores.

Companheiros (as) Oficiais de Justiça, O Nú-
cleo dos Oficiais de Justiça do Sintrajud tem 
o prazer de convidá-los (as) para participar 
da reunião domesmo,  dia 04/12/2014 (5ª 
feira), às 14h00, no auditório do SINTRA-
JUD/SP (Rua Antonio de Godoy, nº 88 – 15ª 
andar).Essa reunião terá como pauta os se-
guintes temas: 1. Condições de trabalho dos 
OJAFs e a segurança na execução das ordens 
judiciais; 2. Mobilização no dia 11/12/2014, 
pela segurança dos oficiais e homenagem 
ao colega assassinado em serviço,  Francisco 
Ladislau-RJ; 3. Homenagem à colega Ester 
Nogueira,  recém aposentada; 4.  Informes 
do seminários dos servidores federais reali-
zado em Brasília de 14 a 16/2014. 5. Outros 
assuntos de interesse dos OJAFs. São Paulo, 
18 de novembro de 2014. Erlon Sampaio de 
Almeida - Diretor Executivo  e Coordenador 
do Núcleo dos  OJAFs / Lucas José Dantas 
Freitas - Diretor Executivo Sintrajud / Nee-
mias Ramos Freire - Coordenador do Núcleo 
dos  OJAFs

CONVOCATÓRIA DA REUNIÃO DO 
NÚCLEO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

Francisco:  assassinado em serviço

Com o auxílio-moradia de R$ 4.377 mensais que os juízes conquistaram para si mesmos, por 
meio de liminar concedida pelo ministro do STF Luiz Fux, é possível alugar uma casa como esta 
acima, na Grande São Paulo.

Já os milhões de brasileiros que não recebem 
nenhum auxílio para obter moradia têm de 
viver em ocupações como esta, também na 
Grande São Paulo.

MORADIA SEM AUXÍLIO

ALUGA-SE
Para quem recebe AUXÍLIO-MORADIA
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A Justiça Federal de primeira 
instância deu ganho de causa a 
uma ação proposta pelo Sintrajud 
em favor dos servidores do TRE. 
A ação requer o pagamento de 
uma diferença no cálculo de horas 
extras recebidas entre 2008 e agos-
to de 2012.

Nesse período, vigorou uma re-
solução do TSE que considerava 
uma jornada de 40 horas sema-
nais. Isso reduziu o valor da hora 
extra dos servidores da Justiça 
Eleitoral em 12,5%. Na prática, o 
valor da hora extra era inferior ao 
da hora normal.

Em agosto de 2012, o TSE cor-
rigiu o erro e passou a considerar 
uma jornada de trabalho de 35 

horas semanais, mas muitos ser-
vidores já haviam recebido menos 
do que deveriam.

A sentença da Justiça Federal 
condena a União ao pagamento 
da diferença, acrescida de juros 
de 6% ao ano, para todos os ser-
vidores da Justiça Eleitoral filiados 
ao Sindicato na época do ajuiza-
mento da ação e que tenham feito 
horas extras no período em que 
vigorou a Resolução de 2008. A 
ação foi proposta pelo Sintrajud 
no final do ano passado.

O advogado Aparecido Concei-
ção, do Departamento Jurídico do 
Sintrajud, esclarece que a decisão 
não é definitiva, já que a sentença 
deverá ser remetida ao TRF.

Sintrajud obtém vitória em 
ação sobre horas extras

Decisão de primeira instância favorece servidores da Justiça Eleitoral
A Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) da Câmara desig-
nou o deputado Valtenir Pereira 
(PROS /MT) para a relatoria do 
PL 7027/2013, que trata da iso-
nomia salarial entre chefes de 
cartório das capitais e do interior, 
cria função comissionada para 
assistente de cartório e estabelece 
novos cargos em zonas eleitorais.

O projeto foi aprovado na 
Comissão de Finanças e Tri-
butação (CFT), após vários 
adiamentos por falta de quó-
rum.  Antes, já havia passado 
pela Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Pú-
blico (CTASP).

Na segunda-feira (17), ini-
ciou-se o prazo de cinco sessões 
para apresentação de emendas.

Isonomia já 
tem relator

na CCJ

A partir de janeiro, a vida de 32 
servidores do Fórum Federal Pedro 
Lessa vai ficar mais difícil. As suas 
Funções Comissionadas serão rema-
nejadas “para a reserva da Diretoria 
do Foro”, segundo consta na Reso-
lução nº 550 do Conselho da Justiça 
Federal da Terceira Região.

Divulgada em 12 de novembro, a 
resolução acabou confirmando um 
boato que circulava dentro do fórum 
Pedro Lessa há mais de um mês. 
“Havia rumores, mas todo mundo se 
surpreendeu”, diz uma servidora do 
prédio. Caso perca a FC, ela é uma 
das que corre esse risco, a servidora 
diz que terá “que se reorganizar”.

Um outro servidor classifica a me-
dida como “desmotivadora” e “ab-
surda”. “Eu estava em outra vara. Nos 
matamos para reduzir (o número de 
processos) e recebemos mais proces-
sos de uma outra vara que fechou.” 
Ele diz que o salário deveria ser rea-
justado, assim os servidores não fica-
riam tão dependentes da FC: “já faz 
parte do orçamento da pessoa”.

Na resolução - assinada pelo pre-
sidente do CJF da Terceira Região 
(CJF3R), desembargador Fábio Pie-
tro, que também preside o TRF-3 – 

argumenta-se a necessidade de “ade-
quar a estrutura organizacional das 
Varas Federais Cíveis” à realidade 
atual da Justiça Federal de São Paulo.

A decisão está fundamentada no 
expediente administrativo SEI nº 
0012398-22.2014.4.03.8001 e na 
361ª sessão ordinária do CJF3R, 
de 17 de setembro. Nesta sessão, o 
Conselho “por unanimidade, apro-
vou a proposta no sentido de fixar 
o quadro ideal em 12 servidores nas 
Varas Cíveis da 1ª Subseção Judici-
ária de São Paulo, nos termos apre-
sentados pelo Senhor Desembarga-
dor Federal Presidente”.

Na opinião de Angélica Olivieri, 
diretora do Sintrajud, essa reestrutu-
ração está acontecendo por conta da 
redução do número de processos, o 
que tem criado uma situação contra-
ditória. Se por um lado os estoques 
estão menores – ver gráfico ao lado 
– por outro, a categoria está com o 
salário congelado: “Para nós servi-
dores, qual é o resultado prático do 
cumprimento das metas impostas 
pelo CNJ? A redução salarial!”

A servidora observa que com os 
anos de congelamento salarial as FCs 
passaram a ter um papel importante 

Justiça Federal remaneja FCs e 
prejudica servidores

Após reduzirem estoque de processos, servidores são “premiados” com redução salarial

na vida dos servidores, o que “amar-
ra a categoria” em suas reivindica-
ções. Além disso, elas servem como 
uma ferramenta da administração 
na implementação das políticas dita-
das pelo CNJ.

Diante desse quadro, a categoria, 
na opinião de Angélica deve se or-

ganizar e construir a unidade tanto 
dentro do Poder Judiciário quanto 
com outros segmentos do funcio-
nalismo. Tal postura deriva cons-
tatação de que a intensificação do 
trabalho e a redução salarial é uma 
realidade em quase todos os ramos 
do serviço público.
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Restrição ao direito de greve dos 
servidores avança no Congresso

Categoria terá de se unir contra 
mais esta ameaça a seus direitos 

constitucionais

A proposta de regulamentação 
do direito de greve dos servidores 
públicos, aprovada pelo Congresso 
Nacional no dia 11, é extremamen-
te restritiva e fere prerrogativas 
reconhecidas pela Constituição, 
segundo a avaliação de servidores 
do Judiciário Federal.

Com a aprovação do relatório 
do senador Romero Jucá (PMDB-
-RR) na comissão mista de Con-
solidação das Leis e Regulamen-
tação da Constituição, o texto se 
torna um projeto, que ainda terá 
de passar pelos plenários da Câ-
mara e do Senado. 

“Essa é uma proposta antiga do 
governo e do PSDB no sentido 
de restringir nosso direito, que 
sempre exercemos com respon-
sabilidade”, diz Ana Luiza de Fi-
gueiredo Gomes, diretora de base 
e servidora do TRF-3. Ela aponta 
o relatório como parte de uma 
tendência de criminalização dos 
movimentos sociais e propõe que 

os servidores se mobilizem con-
tra o projeto.

O coordenador da Fenajufe e 
servidor da JT Tarcisio Ferrei-
ra considera que o relatório traz 
“um arcabouço desastroso para os 
trabalhadores”, com o agravante 
de ter sido elaborado com a par-
ticipação de entidades sindicais, 
particularmente das que apóiam 
o governo. “Isso dá um falso ar de 
legitimidade à proposta”, aponta.

Serviços essenciais
O texto estabelece em 60% o 

percentual mínimo de funcio-
namento dos serviços essenciais 
durante as paralisações. São con-
siderados serviços essenciais: 
emergências de hospitais, segu-
rança pública, abastecimento de 
água e energia, coleta de lixo, 
defesa civil e controle de tráfe-
go aéreo, além dos relacionados 
à educação infantil e ao ensino 
fundamental, entre outros. Pela 
proposta, os serviços não essen-
ciais devem ter 40% do funciona-
mento preservado.

Tarcísio observa que a discussão 
sobre o direito de greve dos servi-
dores está enviesada e invertida: 

Os trabalhadores do Judiciário 
Federal no Rio Grande do Sul vão 
decidir, ainda neste ano, sobre a des-
filiação do Sintrajufe/RS da CUT. 
A realização de um plebiscito so-
bre o assunto foi aprovada no VII 
Congresso Estadual do Sindicato. O 
Congresso também indicou a desfi-
liação da Central.

“Há muitos anos essa era uma de-
manda de muitos servidores, inclusi-
ve nossa, e agora cada sindicalizado 
poderá decidir, após termos feito um 
ano de intensos debates”, afirmou Ruy 
Almeida, diretor do Sintrajufe/RS.

“Uma organização dos trabalhado-
res tem que ter lado, e não se pode ter 
dúvidas sobre esse lado”, declarou o 
coordenador-geral da Fenajufe Adil-
son Rodrigues, que participou do 
Congresso em nome da federação.

Plebiscito no 
Sintrajufe/RS 

vai decidir sobre 
desfiliação da CUT

Proposta foi aprovada em 
Congresso, que também 
indicou o desligamento

Com informações do Sintrajufe/RS

se de um lado o governo busca 
impedir a realização de greve, por 
outro lado não reconhece o direito 
à negociação coletiva nem à revi-
são anual dos salários.

Ele destaca ainda que a propos-
ta de regulamentação surge jus-
tamente no momento em que o 
governo prepara uma série de me-
didas de ajuste fiscal que certamen-
te virão contra os trabalhadores.

O senador incluiu no texto a 
proibição da greve nos 60 dias que 

antecedem as eleições, o que traz 
imediatamente à lembrança dos 
servidores do Judiciário Federal a 
proibição da greve na Justiça Elei-
toral de São Paulo durante as elei-
ções deste ano.

Para Ana Luiza, o relatório do 
senador Romero Jucá representa 
“uma tentativa de legalizar o cer-
ceamento que foi feito” no caso da 
greve dos servidores do Judiciário 
Federal e de outras greves, como a 
dos metroviários de São Paulo. 

20 de novembro: Dia da Consciência Negra

No Estado de SP, a 
mortalidade de jovens 
negros em ações 
policiais é três 
vezes maior do 
que a de brancos

(Fontes: IBGE, UFRJ, UFSCar)

NO BRASIL...
Trabalhadores negros ganham 
57,4% do que recebem os brancos

Brancos ocupam 65ª posição no ranking 
do IDH; negros ocupam a 102ª posição


