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Servidores da capital e do interior são convocados a participar de mais um dia de 
manifestação na Avenida Paulista. Às 14h, haverá assembleia geral, em frente ao 
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A greve que os servidores do 
Judiciário Federal em São Paulo 
iniciaram no dia 15 de maio foi 
deflagrada em meio a uma série 
de paralisações e movimentos 
grevistas de outras categorias do 
funcionalismo público, além de 
protestos de movimentos sociais.

A insatisfação popular com 
os gastos bilionários para a 
Copa do Mundo, com a infla-
ção e com a má qualidade dos 
serviços públicos intensifica a 
pressão sobre o governo Dil-

ma Rousseff (PT). Governos 
estaduais e prefeituras tam-
bém são cobrados por seus 
servidores e pela população.

A Confederação dos Traba-
lhadores no Serviço Público 
Federal (Condsef), que repre-
senta mais de 340 mil servi-
dores em todo o país, promete 
para 10 de junho, dois dias an-
tes da Copa, uma greve geral 
do funcionalismo federal, a 
exemplo do que aconteceu em 
2012. A paralisação será vota-

da em plenária da Confedera-
ção, em 30 de maio.

Algumas das reivindicações 
prioritárias são: a definição de 
uma data-base e de uma polí-
tica salarial permanente, a re-
gulamentação da negociação 
coletiva, a antecipação da par-
cela do reajuste salarial prevista 
para janeiro de 2015, o reajuste 
de benefícios (como auxílio-
-alimentação e auxílio-creche) 
e a paridade para os proventos 
de aposentados e pensionistas.

Greve do Judiciário 
começa em meio a onda 

de manifestações
Paralisações e protestos mostram insatisfação popular e pressionam governos

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Autor do livro a “Política do 
Precariado”, o professor de 
sociologia da USP Ruy Braga 
considera que as greves e 
manifestações que vêm sa-
cudindo o país nas últimas 
semanas fazem parte de um 
“processo que já se desenro-
la no médio prazo, que tem 
raízes muito profundas”, utili-

zando o pretexto da Copa do Mundo “como principal mote”.
Nesta entrevista ao Jornal do Judiciário, Braga analisa o 
que há por trás dessa onda grevista. 

“Onda grevista tem 
raízes profundas”, 

diz professor da USP
Sociólogo Ruy Braga analisa o ciclo de greves 

que está acontecendo no país

Universidades e escolas técnicas 
federais  - Os trabalhadores técni-
co-administrativos das instituições 
de ensino superior federais, repre-
sentados pela Fasubra, estão em 
greve desde 17 de março.

Cultura – Servidores do Ministério 
da Cultura iniciaram uma greve 
no dia 12. O movimento paralisou 
todos os museus administrados di-
retamente pelo Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram).

Policiais federais – Já fizeram di-
versas manifestações nos últimos 
meses e em 8 de maio realizaram 
greve em vários Estados. Os po-

liciais ameaçam parar durante a 
Copa do Mundo se não houver 
acordo até o fim do mês. Liminar 
concedida pelo STJ proíbe greve na 
Polícia Federal durante o evento.

Policiais civis – Para cobrar uma 
política nacional de segurança 
pública, os policiais civis realiza-
ram paralisação em 14 Estados na 
quarta, 21 de maio, mesmo dia do 
Apagão do Judiciário. O movimen-
to recebeu apoio das entidades dos 
policiais federais e dos policiais ro-
doviários federais.

Profissionais de educação de São 
Paulo Em greve há cerca de um 

mês, os profissionais de educação 
do município de São Paulo bloque-
aram a Avenida Paulista e fizeram 
passeatas pela cidade. 

Rodoviários – No Rio de Janeiro, 
motoristas e cobradores de ônibus 
dissidentes do sindicato da cate-
goria e representados pela CSP-
-Conlutas iniciaram greve no dia 8 
de maio. Na véspera do Apagão do 
Judiciário, foi a vez dos rodoviários 
de São Paulo, também dissidentes 
do sindicato. O movimento se es-
palhou por municípios de ambas 
as regiões metropolitanas e chegou 
a outras capitais, como São Luís e 
Salvador.

Veja algumas categorias que já cruzaram os braços

JJ – Qual a relação entre a proximidade da Copa do 
Mundo e a onda de greves?

Ruy Braga - Isso tem basicamente a ver, por um lado, 
com o endurecimento das condições de trabalho, e por ou-
tro, com a desaceleração do crescimento econômico ante-
rior ao ano de 2008.

Essa onda grevista está se mostrando cada vez mais 
impaciente e intolerante com o sindicalismo de natureza 
governista. As bases têm sistematicamente atropelado 
as direções dos sindicatos. A proximidade da Copa, nes-
te contexto de baixo crescimento, com um aumento da 
pressão inflacionária, com uma conjuntura política de 
eleições, tudo favorece esse processo de automobilização 
dos trabalhadores.

Vejo como um processo que já se desenrola no médio 
prazo, que tem raízes muito profundas e que se manifesta 
tendo o pretexto da Copa do Mundo como principal mote.

JJ – No ano passado, vimos manifestações fora do 
movimento social organizado. Neste ano elas virão 
mais das categorias organizadas?

Isso já está acontecendo. No ano passado, você teve uma 
ampla mobilização a partir de junho em torno de bandeiras 
relacionadas à saúde, educação, transporte público, etc., 
que são basicamente demandas do próprio movimento so-
cial organizado, em especial do sindicalismo, há bastante 
tempo. Há uma demanda muito sentida pela população em 
relação à saúde, transporte e educação que acaba se tradu-
zindo na mobilização e automobilização dos setores mais 
organizados dos trabalhadores.

JJ – A redução do crescimento econômico e a alta 
da inflação tendem a elevar a instabilidade social e 
a repressão. Como vê esse cenário?

Não tenho dúvida de que a repressão deve aumentar 
exponencialmente. Muito provavelmente você deve ter 
um cenário de desequilíbrio e instabilidade social, que 
vai produzir, por parte das autoridades, dos governos 
municipais, estaduais e federal uma escalada de violência 
contra esses movimentos. Isso vai ficar explícito na Copa 
do Mundo e tende a aumentar por conta da própria con-
juntura das eleições. 

JJ – As greves ainda não estão articuladas. Como 
essa articulação poderia acontecer?

Eu acredito que há alguma articulação. O pessoal que 
se mobilizou para protestar contra os gastos exorbitantes 
da Copa, contra as desapropriações, em grande medida 
são militantes do movimento sindical. Hoje você consegue 
perceber certa relação entre bases sindicais insurgentes e 
sindicatos que não representam diretamente essas bases, 
mas que hipotecam solidariedade, principalmente o sindi-
calismo antigovernista.
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A preparação de proposta de 
recomposição das perdas sala-
riais no Judiciário Federal entrou 
na reta final na comissão instala-
da no Supremo Tribunal Federal, 
que reúne representantes da fe-
deração nacional (Fenajufe) e dos 
tribunais superiores. A tendência 
é que o texto do substitutivo ao 
PL 6613/2009 e a proposta de ta-
bela salarial estejam concluídos 
nos próximos dias, caso a dire-
ção-geral do STF tenha acordo 
com o que lhe seria apresentado 
logo após o término da reunião 
ocorrida na terça-feira (20). A 
proposta será levada para a ava-
liação da categoria em reunião 
ampliada da federação.

Mas essa é apenas uma etapa de 
uma luta cujos maiores desafios 
estão mais à frente. É o que alerta 
o servidor Adilson Rodrigues, co-
ordenador da Fenajufe e dirigente 
do Sintrajud-SP, que participa da 
mesa de negociação, instalada no 
STF após pressão nacional da ca-
tegoria. “A tarefa crucial é fazer o 
Judiciário se mover para derrubar 
um muro que o Executivo impôs e 
que agride a autonomia do Judici-
ário”, disse.

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado aprovou 
na quarta-feira, 21, Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) que 
cria “um adicional por tempo de 
serviço de 5% a cada cinco anos, 
até o limite de 35%, para todos os 
magistrados brasileiros e também 
aos Ministérios Públicos Federal e 
Estaduais.”

A PEC 63 tem que passar pelo 
plenário da casa e depois pela 
Câmara para seguir à sanção pre-
sidencial. Em 22 de abril, o presi-
dente do STF, Joaquim Barbosa, 
enviou uma nota técnica aos sena-
dores defendendo a proposta. 

A aprovação do tema na CCJ 
ocorre no momento em que os ser-
vidores do Judiciário Federal co-
meçam uma greve nacional exigin-

do reposição das perdas salariais 
- em torno de 40%. A mobilização 
da categoria também exige do go-
verno federal o respeito à data-base 
e uma política salarial permanente, 
entre outras reivindicações.

Até o momento, entretanto, 
Barbosa não deu nenhuma decla-
ração em favor da recomposição 
salarial dos servidores, embora a 
comissão no STF que trabalha na 
elaboração de uma proposta de 
reposição das perdas da categoria 
esteja na reta final.

O apoio de Barbosa à PEC que 
beneficia somente magistrados 
causou certa revolta nas redes so-
ciais. A categoria já começa a per-
ceber que será necessária muita 
pressão para que o Judiciário se 
mova em defesa dos servidores.

Com mesa na reta final, desafio é fazer 
STF se mover e Dilma recuar

É preciso greve e mobilização para superar “paredão” do governo, alerta servidor

Por Hélcio Duarte Filho Ele destaca a importância da 
constituição da mesa, algo reivin-
dicado há dez meses, mas alerta 
para que não se alimentem fal-
sas expectativas. “A gente já sabe 
qual vai ser a resposta do governo: 
não”, disse, referindo-se à política 
do governo Dilma Rousseff (PT), 
de não conceder nenhum reajuste.

Para Adilson, é a mobilização e 
a greve nacional que podem pres-
sionar tanto o ministro Joaquim 
Barbosa, presidente do STF, quanto 
Dilma. “Queremos que o Joaquim 
Barbosa cumpra o seu papel, mas se 
ele não cumprir a categoria vai em-
purrá-lo”, afirmou, ressalvando que 
a atuação do Supremo precisa ser 
diferenciada das anteriores, incapa-
zes de alterar a posição do governo.

GAJ de 90%
Na reunião realizada na terça-

-feira (20), véspera do Apagão do 
Judiciário Federal, foi definida a 
formação de uma comissão técnica, 
composta por tribunais superiores 
e o economista Washington Lima, 
que assessora o Sintrajud e presta 
serviços à federação. A comissão 
buscará uniformizar as metodolo-
gias aplicadas em cada tribunal para 
apuração do impacto orçamentário.

A tabela que está sendo preparada 

fixa a GAJ em 90% do salário-base 
– que já é o percentual previsto para 
a gratificação a partir da última par-
cela do reajuste de 2012, a ser apli-
cada em janeiro de 2015. E trabalha 
com o vencimento básico previsto 
no texto do PL 6613, que se encon-
tra engavetado na Comissão de Fi-
nanças da Câmara.

A proposta não elimina as dis-
torções salariais no Judiciário. Este 
e outros aspectos da carreira de-
vem ser tratados posteriormente na 
mesa de negociação. Ao menos foi 
este o compromisso assumido pelo 
diretor-geral do STF, Miguel Fonse-

ca, quando a comissão foi instalada. 
Não está definido ainda como 

e quando a proposta será levada 
ao Legislativo, mas já se sabe que 
os obstáculos que virão do outro 
lado da Praça dos Três Poderes 
não serão poucos. “Sabemos que 
o paredão [do Planalto] está fei-
to, precisamos implodi-lo”, disse 
Adilson, para quem isso só é pos-
sível com unidade e mobilização 
da categoria. Quando isso não 
ocorreu, recordou, os resultados 
foram muito ruins. “Precisamos 
unir a categoria e atuar de forma 
coesa e organizada”, defendeu. 

CCJ aprova adicional de 35% 
para magistrados, com apoio de Barbosa

PEC foi aprovada em comissão no Senado. Presidente do STF enviou nota técnica defendendo a proposta.

20.05.14 - Mesa discute proposta de tabela salarial 

Barbosa: defesa da PEC, mas não de servidores
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Na Paulista, um coro 
para ecoar em Brasília

Depois da grande mobilização do dia 21, servidores vão fazer novo Apagão para pressionar  Dilma e o STF

Dia 29 de maio os servidores do 
Judiciário Federal em São Paulo 
têm um novo compromisso de 
greve: fortalecer o movimento 
com a participação no 2º Apagão 
do Judiciário. A concentração será 
a partir das 14h, em frente ao Fó-
rum Pedro Lessa, na avenida Pau-
lista, com realização de assembleia 
geral extraordinária, que avaliará 
a greve, repassará os informes da 
Campanha Salarial e discutirá ou-
tros assuntos de interesse da cate-
goria. Leia o edital na página 6.

Esta é a oportunidade de mostrar-
mos mais uma vez que a greve do 
Judiciário cresce a cada dia e não 
cessará até que o Governo Dilma 
e o STF negociem a pauta de rei-
vindicações, que incluir o direito à 
data-base, a reposição das perdas 
salariais que somam mais de 40%, 
o arquivamento da PEC/59, etc. “A 
luta é muito mais do que por reposi-
ção salarial, mas também por digni-
dade e pela defesa de direitos”, disse 
Erlon Sampaio de Almeida, oficial 

de justiça e diretor do Sintrajud.
No primeiro apagão, realizado 

na quarta-feira, 21 de maio, os 
servidores do interior e da capital, 
além de representantes de outras 
categorias em greve, fecharam 
uma das pistas da avenida Paulista 
e decidiram em assembleia a con-
tinuidade da paralisação. 

Com um intenso trabalho de 
mobilização, baseado em “arras-
tões” e muita conversa com os co-
legas, os servidores conseguiram 
dar uma demonstração de força. 
A mobilização fechou o Fórum 
Pedro Lessa, da JF. Na JT, o Fórum 
Ruy Barbosa, na Barra Funda, teve 
77 balcões fechados, 18 secreta-
rias com audiências suspensas e 
632 servidores em greve. À tarde, 
a direção do Fórum comunicou a 
suspensão dos prazos processuais.

Na Justiça Eleitoral, os servidores 
realizaram assembleia às 14h e deci-
diram paralisar o trabalho no dia 29, 
quando vão se manifestar em defesa 
da definição de uma data-base. 

Justiça Federal
Realização de arrastões nos prédios pela manhã e concentração 
às 12h em frente ao Fórum Pedro Lessa, na Avenida Paulista, 1682.

Justiça Eleitoral
Concentração às 12h em frente à sede do tribunal na Rua Fran-
cisca Miquelina, 123.

Justiça Trabalhista
Arrastão no prédio da Barra Funda a partir das 7h30 e  ato “Servi-
ço Público de Qualidade”, às 12h, na Praça da Justiça, no Fórum 
Ruy Barbosa, na avenida Marques de São Vicente, 235.

Programação para o dia 29

Assembleia Geral do Sintrajud
A partir das 14h, em frente ao Fórum Pedro Lessa. Na 
pauta informes da Campanha Salarial, do avaliação do 
movimento paredista e outros assuntos de interesse da 
categoria. Leia o edital na página 6.

Fotos Jesus Carlos
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Apoio à greve

“É importante e animador ver 
os trabalhadores mobilizados. 
Desde as jornadas de junho 
estamos vivendo um ciclo de 
descontentamento com os 
governos. O país vive uma 
panela de pressão com a política 
implementada pelo atual governo, 
uma política para a burguesia.”

Paulo Barela, 
membro da Secretaria Executiva 

Nacional da CSP-Conlutas  

Aparecido Francisco de Sales, 
presidente do Sindicato Nacional 

dos Funcionários do Banco Central 
(SINAL-SP)

“Não poderíamos deixar de 
demonstrar nossa solidariedade 
aos colegas do Judiciário. Também 
estamos nos mobilizando pela 
melhoria nas condições de 
trabalho e reposição de perdas.”

“A greve é a única maneira de o 
governo nos escutar. Não é só 
o Judiciário que está parado. O 
governo Dilma enfrenta greve de 
várias categorias. Aqui em São 
Paulo a cidade está parada.”

Carlos Daniel, 
diretor do Sindsef-SP (Sindicato dos 

Trabalhadores do Serviço Público 
Federal no Estado de São Paulo)

O Dia do Apagão também 
contou com a presença de 
entidades parceiras. Veja o que 
seus representantes disseram aos 
trabalhadores presentes no ato do 
dia 21.

O diretor do Sintrajud, Henrique 
Sales Costa, e o servidor da JT, Rodrigo 
Évora, estiveram reunidos com o 
presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seção São Paulo, Marcos 
da Costa, no dia 16 de maio, para 
apresentar a pauta de reivindicações 
da categoria, em greve por tempo 
indeterminado desde o último dia 
15. Eles também foram recebidos 
pelo presidente da Comissão Especial 
de Direito Sindical da Ordem, Cesar 
Augusto de Mello.

Os representantes do Sintrajud 
enfatizaram ao presidente da OAB que 
a reunião não teve como motivação 
pedir um apoio formal da OAB à greve 
no Judiciário, mas sim esclarecer 
os motivos da greve e apresentar a 

pauta de reivindicações. A reunião foi 
solicitada antes mesmo de se deflagrar 
o movimento paredista.

Na ocasião, o Sintrajud pediu 
apoio à OAB na suspensão dos prazos 
judiciais. O pedido foi acatado pelo 
presidente da Ordem, que no mesmo 
dia fez a solicitação por meio de ofício 
encaminhado à presidência do TRT-
2. No dia 21, o Tribunal suspendeu os 
prazos processuais no período de 16 a 
21 de maio no âmbito da 1ª instância. 
A portaria também determinou o 
adiamento das audiências não realizadas 
no Fórum Ruy Barbosa, no dia 21.

Condições de Trabalho
Um dos assuntos colocados na 

reunião foram as condições de 

trabalho precárias que os servidores 
do Judiciário enfrentam em seu dia 
a dia, com os tribunais sucateados, 
a falta de funcionários nas varas, os 
desvios de função e a sobrecarga.  

Marcus Costa ressaltou que 
as condições de trabalho não só 
afetam os servidores do Judiciário, 
como impactam no trabalho dos 
advogados. 

“As organizações de classe 
têm um papel importante neste 
contexto, pois também sofrem dos 
mesmos problemas. (...) Ao mesmo 
tempo em que vocês [servidores] 
dependem do serviço público, nós, 
os advogados, dependemos da 
Justiça para sobreviver. Há uma 
convergência total”.

Sintrajud vai a OAB apresentar as reivindicações

Fotos Jesus Carlos

Imagens do 21 de maio (nesta página e na anterior): servidores deram demonstração de força 
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A mobilização para ampliar a 
greve e promover o Apagão do Ju-
diciário Federal na Baixada San-
tista foi intensificada pelos “arras-
tões” que os servidores realizaram 
principalmente nos prédios da 
Justiça Trabalhista e da Justiça Fe-
deral de Santos. A ação contribuiu 
para aumentar a adesão ao movi-
mento grevista.

 Os “arrastões” convocaram ser-

vidores na Justiça Trabalhista de 
Santos, Praia Grande, Guarujá e 
Cubatão; e na Justiça Federal de 
Santos, bem como nos Juizados 
Especiais Federais de Santos e São 
Vicente. Servidores de todos os fó-
runs da região seguiram em cara-
vanas para São Paulo, onde partici-
param do ato na Avenida Paulista.

 Houve ainda significativa ade-
são no interior. Na manifestação 

da Paulista, estiveram servidores 
de Marília, Araraquara, Barueri, 
Osasco, Ribeirão Pires, Mauá, São 
Bernardo, Suzano e outros muni-
cípios do Alto Tietê.

Quem não pode vir à capital 
paulista, realizou o Dia do Apagão 
em seu local de trabalho, como foi 
o caso de servidores das Justiças 
Federal de Marília e Araraquara.

A construção de uma greve de-

pende não só da atuação do sin-
dicato, como de todos os servido-
res, que devem unir esforços para 
fortalecer o movimento em todos 
os locais de trabalho. Junte seus 
colegas, programe atividades, faça 
arrastões nos setores e organize 
caravanas para participar das as-
sembleias gerais. Abaixo algumas 
orientações do Sintrajud para os 
dias de greve.  

Reivindicações locais - Aproveite o momento da paralisação das atividades 
para discutir e levantar os principais problemas da categoria em cada setor e 
local de trabalho.

Comando de Greve – Reúna um grupo de servidores para definir e encami-
nhar as tarefas diárias da greve em seu local de trabalho. 

Informações - Repasse diariamente para a Secretaria do Sindicato (cae.im-
prensa@sintrajud.org.br / (11) 3222-5833) o informe da greve no seu fórum, 
percentual de adesão e as atividades programadas para serem divulgadas.

Mobilização - Organize um grupo de servidores para visitar fóruns de sua região 
que ainda não tenham parado. O boca-a-boca ainda é a melhor forma de convencer.

Apoio - Materiais de comunicação, como faixas, cartazes, adesivos, bem como a 
locação de van para deslocamento entre as cidades e para a capital devem ser solici-
tados na secretaria, com a maior antecedência possível.

Unidade - Contate as demais categorias de servidores públicos em greve na sua 
cidade e organize atos conjuntos.

Imprensa - Busque os veículos de comunicação de sua cidade/região para di-
vulgar a greve e suas atividades (assembleias/atos etc). Repasse informações 
para a imprensa do Sintrajud (imprensa@sintrajud.org.br). 

Prazos - Procure a subseção da OAB local e peça para que ela cobre a suspensão dos 
prazos judiciais na Diretoria do Foro e na Presidência do Tribunal.

Caravanas - Organize caravanas para participar das assembleias estaduais na ca-
pital, que buscam acumular maior número de servidores num mesmo local, para 
demonstrar a força da greve e garantir cobertura dos grandes órgãos de imprensa.

Representação - Traga faixas com o nome da cidade em greve nas grandes 
atividades.

“Arrastões” cruzam o Estado e trazem 
servidores à Paulista

Caravanas da Baixada Santista e do interior foram à Avenida mostrar seu apoio à greve

O Sindicato dos Trabalhadores do Judi-
ciário Federal no Estado de São Paulo 
– SINTRAJUD, por seus coordenado-
ras, em conformidade com o Estatuto 
Social da Entidade, faz saber que fará 
realizar a ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA, no dia 29 de maio do ano 
corrente, a partir das 14h, em 1ª con-
vocação com a presença de pelo menos 
metade mais um dos associados quites 
com a tesouraria e, em 2ª convocação, 
trinta minutos após, em qualquer nú-
mero. A assembleia será realizada no 
Fórum Cível de São Paulo – Ministro 
Pedro Lessa, na Avenida Paulista, 1682, 
Bela Vista, São Paulo/SP.
PAUTA: 1. Informes da Campanha Salarial; 
2. Avaliação do movimento paredista; 3. 
Outros assuntos de interesse da categoria. 
São Paulo, 23 de maio de 2014.
Inês Leal de Castro - Coordenadora Geral 
Maurício Rezzani - Coordenadora Geral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DO 

SINTRAJUD/SP.

Os chefes dos cartórios eleitorais 
do interior conseguiram impor-
tante vitória em sua luta por iso-
nomia salarial: o PL 7027/2013 foi 
aprovado na Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público 
(CTASP) da Câmara de Deputados.

O texto garante isonomia entre 
os chefes de cartório do interior e 
os das capitais, cria função comis-
sionada para assistentes de car-
tório e mais cargos para as zonas 
eleitorais. O PL segue para a Co-
missão de Finanças e Tributação 
(CFT), que analisará sua viabili-
dade orçamentária.

Na CTASP, o texto só foi apro-
vado após gestões de diretores da 
Fenajufe (entre eles, Adilson Ro-
drigues, também dirigente do Sin-
trajud) sobre os parlamentares. 

Na CFT, entretanto, está o maior 
desafio para a categoria, pois é 

nela que o governo articula a base 
aliada para impedir a aprovação 
de projetos que tenham impacto 
financeiro. “É onde param a maio-
ria dos nossos projetos”, observa 
Maurício Rezzani, diretor do Sin-
trajud e do TRE-SP. “É preciso o 
envolvimento de todos nessa luta, 
inclusive dos chefes”, afirma.

PL é resultado da luta
No final do ano passado, após 

pressão da Fenajufe e dos sindi-
catos, o pleno do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) aprovou o 
Processo Administrativo que trata 
da isonomia. Antes da aprovação, 
os chefes dos cartórios no interior 
ameaçavam entregar os seus cargos 
devido à discrepância entre os va-
lores das Funções Comissionadas 
nas capitais e nas outras cidades.

Mesmo a aprovação do tema 

pelo Tribunal Superior Eleitoral 
dependeu da intervenção das enti-
dades sindicais. O projeto deveria 
ter sido enviado ao Legislativo em 
setembro de 2013 pela ministra 
Cármen Lúcia, então presidente 
do TSE. Como isso não ocorreu, 
ficou difícil (mas não impossível), 
conseguir a aprovação da isono-
mia ainda em 2014.

A luta pela isonomia é antiga: 
surgiu a partir de uma definição 
considerada injusta pelos servido-
res na Lei 10.842/2004 – que levou 
os chefes de cartório do interior a 
receber FC-1, enquanto os da ca-
pital recebem FC-4. Atendendo ao 
pleito da Fenajufe, o TSE decidiu 
de forma favorável à isonomia. A 
decisão converte as funções para 
chefes de cartório da capital e do 
interior em FC-6 – além de criar 
para cada cartório uma FC-1.

Isonomia entre chefes de cartório 
avança na Câmara

Após gestão de servidores, CTASP aprova texto. Luta agora é na CFT

Barueri Araraquara Marília Baixada Santista



Segunda-feira, 26 de maio de 2014 Jornal do Judiciário - 7 

Prezados servidores
Conforme último andamento da 

ação de incorporação de Quintos, 
foi requerida a liberação dos valores 
reconhecidos como incontrover-
sos (apresentado pela AGU), com o 
conseqüente prosseguimento da dis-
cussão, no tocante à divergência do 
saldo remanescente.

A União concordou com liberação 
do valor incontroverso apresenta-
do por ela, porém condicionou sua 
aceitação à confecção de precatórios 
individuais e, não coletivo (precató-
rio único).

Diante disso, e com o objetivo de 
dar maior celeridade à liberação dos 
precatórios para 2015, serão confec-
cionados precatórios individuais.

Porém, para que possamos ace-
lerar o processo de elaboração dos 
precatórios, é  imprescindível a mo-
bilização de todos os servidores que 
estão no processo de execução, para 
que todos realizem a atualização 

do seu cadastro individual junto ao 
Sintrajud. As informações contidas 
no cadastro servirão de base para o 
preenchimento da planilha a ser en-
caminhada à 22ª Vara Cível Federal, 
que utilizará os dados para a confec-
ção dos precatórios/requisitórios.

Sua participação é importante para 
garantir o pagamento correto do va-
lor incontroverso.

 
Prazo e onde atualizar os dados

A atualização deverá ser feita atra-
vés do link http://www2.sintrajud.
org.br/2014/juridico/quintos.asp, 
disponibilizado no site no Sintrajud, 
até o dia 1 de junho de 2014, pois há 
necessidade de conclusão dos traba-
lhos o mais breve possível, conside-
rando o prazo para apresentação dos 
precatórios - até 01/07/2014, para pa-
gamento no exercício de 2015.

 
Nota: Lembramos aos servido-

res que, na ausência  de atualização 

cadastral serão enviadas as infor-
mações constantes no cadastro do 
Sintrajud e, em sendo equivocados/
desatualizados os dados cadastrais, 
poderão ensejar eventuais correções 
e exigências por parte do órgão pa-
gador, impondo prazos e procedi-
mentos posteriores que serão de in-
teira responsabilidade do servidor.

Após atualizar é necessário o en-
vio de e-mail para ratificar/ comu-
nicar a atualização.

Para validar a atualização, depois 
de preenchidos os campos no link 
acima citado, o servidor deverá 
confirmar os dados na própria pá-
gina eletrônica e enviar e-mail de 
confirmação para quintos@sintra-
jud.org.br, para efeito de controle 
dos servidores que já atualizaram 
os dados. No conteúdo do e-mail, 
basta informar que os dados fo-
ram atualizados e inserir o nome 
completo e o número do CPF.

Os servidores associados ao Sintra-
jud têm mais um compromisso nos 
dias 28 e 29 de maio, quando será 
realizada a escolha da nova diretoria, 
que ficará à frente do Sindicato no 
triênio 2014/2017. A eleição aconte-
ce nos locais de trabalho com urnas 
fixas e itinerantes por todo o Estado 
de São Paulo.

Neste ano, duas 
chapas se inscreve-
ram para o pleito. 
A vencedora terá 
o desafio de levar 
adiante, junto com 
toda a categoria, as 
lutas e mobiliza-
ções por melhores 
condições de tra-
balho, respeito aos 
direitos assegura-
dos por lei, contra 
os casos de assédio 
moral, congela-
mento salarial, etc.
Para votar, não se 
esqueça de levar 

um documento de identificação 
com foto: CNH, RG, carteira fun-
cional ou crachá. Quem reside no 
interior do Estado deve verificar 
a data e o horário em que a urna 
passará no local de trabalho. Para 
mais informações acesse o site do 
Sintrajud (www.sintrajud.org.br)

Quintos – Comunicado sobre a execução. 
Atualização de dados para precatório: 

prazo 01/06/2014

O procedimento para por-
tadores de doenças graves

O servidor que for portador 
de doença grave, enquadra-
do no artigo 6º, inciso XIV 
da Lei 7.713/88 (abaixo), que 
possibilita a isenção de IRRF, 
deverá registrar essa condi-
ção no e-mail de confirmação 
de atualização dos dados. 
Basta inserir no conteúdo do 
e-mail a informação sobre 
essa condição e providenciar 
cópia de laudo que compro-
ve a doença.

EVITE ATRASOS! 
ATUALIZE SEU 

CADASTRO 
URGENTE!

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profis-
sional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença 
de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina 
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Artigo 6º.

Eleição para a diretoria do Sintrajud será 
nos dias 28 e 29

Considerando a possibilidade de 
otimização da coleta de votos no 
processo eleitoral, a comissão elei-
toral, por solicitação e consenso 

das chapas concorrentes, informa 
a adequação de horários e datas do 
Roteiro de Urnas para os seguintes 
locais de votação (veja abaixo):

Errata

Capital: Grandes Prédios
JF VEMAG E TRF PRESIDENTE 
WILSON

adequação do horário da coleta de votos para o perí-
odo das 14h às 19h, no dia 28 de maio de 2014.

JF ADM PÇA DA REPÚBLICA adequação do horário da coleta de votos para o perí-
odo das 9h às 12h, no dia 28 de maio de 2014.

JF ADMINISTRATIVO AL. RIO 
CLARO

adequação da data de coleta de votos para apenas 
o dia 28 de maio de 2014, no horário já fixado, 
das 9h às 20h.

JF ADMINISTRATIVO PEIXOTO 
GOMIDE

adequação do horário da coleta de votos para o perí-
odo das 9h às 20h, no dia 28 de maio de 2014.

TRE GALPÃO MAJOR DIOGO adequação do horário da coleta de votos para o perí-
odo das 10h às 13h no dia 29 de maio de 2014.

TRE ALMOXARIFADO GALPÃO 
AL. NOTHMANN

adequação da data de coleta de votos para o dia 29 de 
maio de 2014, no horário já fixado, das 14h às 19h.

TRT AVENIDA RIO BRANCO adequação do horário da coleta de votos para o perí-
odo das 9h às 12h no dia 28 de maio de 2014.

TRT FÓRUM ZONA LESTE. adequação do horário da coleta de votos para o perí-
odo das 15h às 19h no dia 28 de maio de 2014.
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Luta contra congelamento 
marca gestão do Sintrajud

Campanha unificada fez Dilma recuar de sua política de reajuste zero
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Em junho de 2011, a atual diretoria 
do Sintrajud tomou posse numa as-
sembleia de greve. Sabia-se que um 
dos principais desafios seria enfrentar 
o congelamento salarial e a precariza-
ção das condições de trabalho.

Foi um ato simbólico que diz muito 
sobre as campanhas que realizamos. 
Todas as lutas que organizamos e im-
pulsionamos visavam superar a política 
de congelamento salarial e precarização 
das condições de trabalhos impostas 
pelo governo Dilma Rousseff (PT). Im-
plementada desde 2008, essa política 
ganhou forma no PLP 549/09, que ain-
da tramita na Câmara dos Deputados.

Enfrentávamos o PLP 549 ao mes-
mo tempo em que lutávamos pela 
aprovação do PL 6613/09, o PCS-4, 
que também está na Câmara. Ao lutar 
por este projeto nos deparamos com a 
omissão do Poder Judiciário, que não 
enfrentou a intransigência do Planal-
to em relação às reposições salariais. 
Os três presidentes do STF pelos quais 
passamos (Cezar Peluso, Ayres Britto e 
Joaquim Barbosa) tiveram a mesma 
postura. Nenhum deles exigiu que o 
Planalto respeitasse a garantia consti-
tucional de autonomia e independên-
cia financeira do Poder Judiciário.

A omissão do Judiciário atingiu ou-
tras esferas, além da questão salarial. 
Tivemos que ir à luta pelo reajuste 
dos nossos benefícios, por melhores 
condições de trabalho, pela contra-
tação de mais servidores, pela manu-
tenção dos nossos planos de saúde. 
Foram lutas nas quais combinamos 
a pressão sobre as administrações 
locais e sobre as administrações dos 
tribunais e conselhos superiores.

Greve unificada
Diante da intransigência do governo 

federal, da submissão do Legislativo e 
da omissão do Judiciário apostamos 
as nossas fichas na unidade com os 
demais setores do funcionalismo pú-
blico. Encontramos na CSP-Conlutas, 
entidade à qual somos filiados, um 
ponto de apoio para a unificação das 
lutas do funcionalismo, que desde 
2010 trabalhava para que os federais 
tivessem uma pauta unificada.

Em 2011 conseguimos organizar 
algumas atividades pontuais, como 
marchas em Brasília e protestos nos 

Estados. Mas foi em 2012 que cons-
truímos a maior greve unificada do 
setor desde a Reforma da Previdência, 
em 2003. Naquele ano acontecera o 
congresso da CSP-Conlutas que, após 
uma plenária do funcionalismo fede-
ral, decidiu trabalhar para construir a 
unidade. Foi o embrião do Espaço Uni-
dade de Ação, que hoje tem tido papel 
fundamental na articulação de nossa 
campanha salarial unificada.

A greve unificada de 2012 fez o 
governo Dilma, que na época tinha 
amplo apoio popular, recuar de sua 
política de congelamento salarial, e as 
categorias conquistaram um reajuste 
de 15,8% parcelado em três anos. O 
reajuste foi insuficiente, mas foi uma 
conquista arrancada na greve do con-
junto do funcionalismo, que teve par-
ticipação fundamental do Sintrajud.

Vários membros da direção do Sin-
trajud compõem a atual direção da Fe-
najufe e, ao longo desses anos, trava-
ram em Brasília árduas batalhas para 
superar o governismo de dirigentes da 
federação alinhados ao Planalto.

A atual gestão levou em frente a 
política de fortalecimento do movi-
mento LutaFenajufe, o que trouxe a 
federação nacional para a luta, ape-
sar do apoio que o setor majoritário 
da entidade dava ao governo. No 8º 
Congresso da Fenajufe, realizado em 
abril de 2013, graças ao apoio do Sin-
trajud ao movimento LutaFenajufe e 
ao crescimento deste, conseguimos 
tirar a federação da CUT.

O Sintrajud também participou das 
lutas contra o PL 4330 (que libera a ter-
ceirização), contra a PEC 59 (que cria o 
estatuto único do Judiciário) e pela 
aprovação da PEC 555, que acaba com 
a taxação de aposentados e pensionis-
tas; entre outros projetos.

Reenquadramento
Devido à atuação do Sintrajud, 

junto com a federação, conquista-
mos o reconhecimento do reequa-
dramento e, depois, os atrasados, o 
que beneficiou grande parte da ca-
tegoria. Mas tivemos que lutar para 
que o pagamento fosse feito na JT. O 
mesmo empenho foi dedicado à JF, 
onde uma parte desses atrasados foi 
paga em abril, e a luta segue. 

A atual mesa de negociação em 

Brasília só foi instalada pela nossa 
pressão, e tem a nossa participação.

Condições de trabalho
Tivemos que nos mobilizar diversas 

vezes, em diferentes prédios e cidades, 
por melhores condições de trabalho. 
Aliado à piora das condições de trabalho 
o ritmo de trabalho ficou mais intenso, 
pois faltam servidores. O resultado tem 
sido o adoecimento de muitos colegas, 
inclusive por doenças emocionais.

Enfrentamos também o aumento 
dos casos de assédio moral. Tivemos 
diretores da atual gestão que foram 
vítimas dessa perseguição.

Mas o Sintrajud respondeu à altura. 
Em relação às condições de trabalho, 
não faltaram exigências às presidên-
cias e administrações dos tribunais e 
denúncias quando estas nada faziam 
em relação às nossas reivindicações. 
Uma das lutas que vencemos foi im-
pedir a ampliação do horário de aten-
dimento do balcão da JT.

O Sindicato também retomou a 
campanha de combate ao assédio 
moral, elaborando e distribuindo uma 
cartilha sobre o tema e realizando pa-
lestras na capital e em cidades do inte-
rior. Foi contratada uma assessoria em 
saúde do trabalhador, ampliando o 
atendimento à categoria. Sem contar 
o departamento jurídico, que prestou 
centenas de atendimentos, obtendo 
várias vitórias individuais e coletivas.

Também fomos à luta para enfren-
tar as pioras nos convênios médicos. 
Junto a essa luta, o Sintrajud pressio-
nou os tribunais superiores para que 
mais recursos fossem destinados aos 
nossos benefícios. Assim, conquista-
mos a equiparação dos valores dos 
benefícios, ao que é pago pelo STF.

Opressões
Nesses três últimos anos, o Sindicato 

seguiu a política de combate ao racis-
mo e ao machismo, realizando debates 
nos dias 8 de março (em homenagem 
à luta das trabalhadoras) e 20 de no-
vembro, Dia da Consciência Negra, por 
exemplo. Além disso, o Sintrajud deu 
prosseguimento às atividades de for-
mação política à categoria, realizando 
um ciclo de palestras sobre o papel do 
Poder Judiciário. Também participa-
mos do 1º Encontro Mulheres em Luta.
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Legendas
1- Assembleia Pedro Lessa - 11.10.11 / 2- Assembleia TRT-2 - 30.06.11 / 3- Ato na FAAP cobra Peluso - 28.06.11 / 4- Sintrajud recebido por ministro 
Fux - 30.06.11 / 5- Seminário sobre racismo 20.11.11 / 6- Reunião com presidente  do TRT-2 - 30.06.11 / 7- Posse da diretoria – 06.2011 / 8- Marcha a 
Brasília - 15.08.12 / 9- Greve em Araraquara – 16.8.12 / 10- Reunião com pres. TRF-3 – 20.03.12 / 11- Audiência no TSE - 27.11.13 / 12- 
Apagão na Barra Funda – 29.08.12 / 13- Greve na Justiça Federal de Santos / 14- Assembleia TRE-SP – 03.09.12 / 15- Luta por melhorias no plano 
médico JF - 29.07.12 / 16- Luta por melhorias no plano médico JT – maio de 2012 / 17- Audiência no STF - 22.06.12 / 18- Assembleia no TRF-3 
– 30.08.12 / 19- Condições de trabalho no TRT-2 / 20- Audiência no CJF cobra reenquadramento – 06.09.13 / 21- Desfiliação da Fenajufe da CUT – 
24.4.13 / 22- Debate sobre assédio moral – 19.09.13 / Fotógrafos: Ennio Brauns/ Jesus Carlos/ Joca Duarte/STF/Joana Dar´c/ Valcir Araújo


