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Neste sábado, 14h, no Sintrajud, 
assembleia debate campanha 

por reajuste salarial. Participe!
A campanha salarial de emergência pede a antecipação das duas parcelas do reajuste previstas para 2014 e 2015

Em 3 de agosto, sábado, a categoria tem um compro-
misso com a campanha salarial de emergência. Às 14h 
começa assembleia geral extraordinária que debaterá e 
definirá a participação dos servidores nessa luta, entre 
outros temas. O evento será na sede do Sintrajud, rua 
Antonio de Godoy, 15° andar.

A campanha salarial de emergência pede a antecipação 
das duas parcelas do reajuste previstas para 2014 e 2015.

Os servidores também querem a reposição das perdas in-
flacionárias. Desde a aprovação do PCS-3, em 2006, a perda 
inflacionária é de 47,55%, segundo levantamento do asses-
sor econômico do Sintrajud, Washington Moura Lima.

A categoria exige do Supremo Tribunal Federal [STF] a 
formação de uma comissão interdisciplinar para debater 
um plano de carreira para os servidores.

A preparação da Campanha Emergencial exige mui-
ta organização da categoria. Por isso, a assembleia ele-
gerá os delegados do Sintrajud para a Plenária da Fena-
jufe, que acontecerá em 24 e 25 de agosto, em Brasília.

Será um momento importante, pois reunirá repre-
sentantes de todo o país. Além dos próximos passos da 
Campanha Emergencial, a Plenária debaterá os temas 
que não foram tratados no 8° Congrejufe, realizado em 
abril deste ano.

Plenária da Fenajufe dias 24 e 25

Neste ano, servidores do TRT-2, do TRF-3 e da Justiça 
Federal sofreram pesados reajustes nos planos de saúde. 
Além disso, a oferta de serviços foi muito prejudicada. A 
categoria está reivindicando do STF reajuste nos valores 
do auxílio saúde como uma medida emergencial.

Na avaliação dos diretores do Sintrajud, sem o 
aumento do repasse para o auxílio saúde, a situação 
tende a piorar.

Melhorias no convênio médico

A orientação da Fenajufe é para que os sindicatos 
organizem atos e assembleias no próximo dia 7. O 
objetivo é consultar a categoria sobre o indicativo 
de ato nacional no dia 14, em Brasília, em frente ao 
Supremo Tribunal Federal. 

Calendário de luta da Fenajufe

1- Antecipação das parcelas do reajuste
Diante da insuficiência do reajuste previsto na lei 
12.774/12, a categoria reivindica imediatamente as 
parcelas previstas até 2015.

2- Correções do reenquadramento da lei 
12.774/2012
O reenquadramento quebrou a isonomia. O rebaixa-
mento e as distorções impostas pela Portaria Conjunta n° 
1 dos Conselhos e Tribunais superiores devem ser revistos.

3- Aprovação do PL 319/2007
O PL resgata o AQ para os técnicos com nível superior. 
Esse adicional foi vetado aos técnicos por Lula, em 2006.

4- Data-base/ Revisão geral anual
É preciso que o governo federal e os tribunais cumpram o 
que já prevê a Constituição: reposição anual da inflação.

5- Criação de Comissão Interdisciplinar de carreira
A categoria quer debater junto aos tribunais superio-
res uma nova proposta de plano de carreira. Além 
disso, quer uma mesa permanente de negociação.

6- Aumento nos valores dos benefícios
A falta de reajuste nos benefícios é uma redução sala-
rial indireta. É urgente a elevação do auxílio saúde.

7- Pagamento dos Passivos
A categoria exige o imediato pagamento de todas as 
dívidas com os servidores já reconhecidas adminis-
trativa e judicialmente.

Pauta apresentada pela Fenajufe ao STF:



Outro tema que será debatido na assembleia ge-
ral, que acontece no sábado, 14h, na sede do Sintra-
jud, é o reajuste do plano médico no TRF-3, Justiça 
Federal e TRT-2. Nos diversos segmentos do Judi-
ciário, o preço foi reajustado e houve piora signifi-
cativa nos serviços oferecidos pelas operadoras de 
plano de saúde.

O reajuste no preço praticamente consumiu os 
5% de reajuste salarial que entraram no contrache-
que da categoria no começo deste ano. Isso, sem 
contar a inflação acumulada entre janeiro e junho 
estar em 4%.

No TRF-3, por exemplo, o reajuste pode chegar 
a 344% para servidores que ganham menos e que 
tenham mais idade.

Outro problema é o serviço oferecido está mui-
to pior, principalmente fora da capital. Em Santos, 
a maior parte dos servidores ainda não aderiu ao 
plano imposto pela administração. A maior recla-
mação diz respeito à estrutura de atendimento a ser 
oferecida na cidade.

O Sintrajud está cobrando da administração so-
luções imediatas para esses problemas. Na sexta-
-feira, 2, o tema será debatido diretamente com a 
presidência do TRF-3.

Outro assunto que o Sintrajud levará ao desem-
bargador Newton De Lucca, presidente do tribunal, 
é a forma de custeio imposta pelo TRF-3. Segundo 
levantamento do Sindicato, ela poderá ser defici-

No sábado, assembleia vai 
debater plano de saúde no TRF-3 

e na Justiça Federal
Além do pesado reajuste, houve uma piora significativa nos serviços oferecidos

Um dos objetivos da assembleia de sábado e 
ratificar a filiação do Sintrajud à Fenajufe. A fe-
deração está regularizando a sua situação junto 
ao Ministério do Trabalho e Emprego, por isso 
precisa que os sindicatos filiados estejam autori-
zados, por decisão de assembleias de base, a cons-
truírem a entidade nacional.

Os servidores da Justiça Federal em Santos se re-
únem em frente ao fórum da cidade na quinta, 1, às 
11h30, para debater o plano de saúde. Além deste 
tema, os servidores debaterão a campanha salarial, or-
ganização e participação na representação do fórum e 
a inauguração da nova subsede do Sintrajud, que deve 
acontecer em 17 de agosto.

Em Santos, servidores fazem assembleia 
setorial para debater plano médico

tária em 2014, caso não haja aumento na rubrica 
Amos [Assistência Médica e Odontológica].

O Sintrajud quer abertura de negociações efeti-
vas em torno da forma de custeio e exigindo mais 
recursos para a rubrica Amos.

Assembleia vai ratificar filiação à Fenajufe


