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Sintrajud

Os servidores do Judiciário Federal fazem 
assembleia às 14h de quarta-feira, 4 de ju-
nho. A assembleia será no fórum trabalhista 
Ruy Barbosa. (Ver edital na página 2)

A assembleia debaterá o resultado da reu-
nião Ampliada da Fenajufe, que aconteceu 
no domingo (1), em Brasília. Além disso, os 
servidores aproveitarão para definir os pró-
ximos passos da greve no estado.

A ideia que vem sendo trabalhada desde a se-
mana passada é manter, fortalecer e ampliar a 
greve. O comando de greve avalia que a mobi-
lização cumpriu primeira etapa: obter o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) uma proposta que 
reponha as perdas acumuladas desde 2006.

Elaborado pelo STF, o substitutivo ao PL 
6613/09 deve ser entregue na  Comissão de 
Finanças e Tributação (CFT) nesta terça-
-feira, 3. O substitutivo acrescerá sobre a 
tabela original de vencimento básico do PL 
6613 a GAJ de 90%.

PEC 59
A categoria também está em campanha con-

tra a PEC 59, que criaria um estatuto único 
para os servidores do Judiciário em todo o 
país, estaduais e federais. Tal proposta nivela-
ria por baixo direitos e salários, tirando os fe-
derais do alcance da lei 8112/90. “Temos que 
avisar os colegas que essa PEC já foi aprovada 
na Câmara e está no Senado, pronta para ser 
aprovada. Nossa greve é contra a PEC 59”, dis-
se à assembleia o servidor Marcus Vergne, da 
JT/ Barra Funda.

Assembleia 
debate os 

próximos passos 
da greve

Quarta-feira (4), 14h, no fórum 
trabalhista Ruy Barbosa

21.03.14 - Mobilização em Marília

29.05 - Apagão na JT/Barra Funda

19.03 - Assembleia em Santos 29.04 - Bauru mobilizada

16.05 - TRT Rio Branco na greve

29.05 - TRE na luta

19.03 - Ato em frente ao Pedro Lessa
19.03 - Na JT, servidores protestam

29.04 - Mobilização na Barra Funda

29.05 - TRF-3 é palco de assembleia

29.05 - Apagão em frente ao TRF-3

20.05 - Arrastão no Fórum da Zona Leste

26.02 - Ato do funcionalismo no TRF-3

05.02 - Ato unificado do funcionalismo

Fotos de Jesus 
Carlos, Joca 
Duarte, Marcela 
Mattos, Ennio 
Brauns, Kit Gaion 
e Joana Darc
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O Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no Estado de São Paulo 
– SINTRAJUD, por suas coordenadoras, 
em conformidade com o Estatuto Social 
da Entidade, faz saber que fará realizar 
a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
no dia 04 de junho do ano corrente, a 
partir das 14h, em 1ª convocação com a 
presença de pelo menos metade mais um 
dos associados quites com a tesouraria e, 

em 2ª convocação, trinta minutos após, 
em qualquer número. A assembleia será 
realizada no saguão do Fórum Trabalhista 
Ruy Barbosa, situado na Avenida Marquês 
de São Vicente, 235, Barra Funda, São 
Paulo/SP. 

PAUTA: 
1. Informes da Campanha Salarial;  
2. Avaliação do movimento paredista; 

3. Outros assuntos de interesse da categoria. 

São Paulo, 02 de junho de 2014. 

Adilson Rodrigues Santos
Inês Leal de Castro 
Coordenadores Gerais 
Tarcísio Ferreira 
Maria Angélica Olivieri 
Coordenadores Executivos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP.

Mande fotos do movimento grevista em seu local de trabalho para 
imprensa@sintrajud.org.br
As imagens serão utilizadas na produção dos boletins de greve e em 
nossas redes sociais.

Ajude na construção da greve

A demora na aprovação do PL 
7027/13 gera perdas anuais de 
até R$ 27.368,99 por ano a ser-
vidores que atuam como chefes 
de cartórios eleitorais fora das 
capitais. No caso dos chefes de 
cartório que atuam nas capitais a 
perda é de R$ 15.095,73 ao ano. 
É o que mostra o mais recente 
levantamento de Washington 
Moura Lima, economista que as-
sessora o Sintrajud.

O PL 7027/13 estipula que os 
servidores que atuam nesta fun-
ção recebam uma FC-6, inde-
pendente da localização do car-
tório. Hoje, os chefes do interior 
recebem uma FC-1 e os da capi-
tal uma FC-4.

O levantamento mostra que 
um chefe de cartório do interior, 
com uma FC-1 (R$1.019,17) 
por mês, estaria perdendo  
R$ 2.053,19 mensais, o que soma 
R$ 27.368,99 ao ano. Isso porque 
o valor da FC-6 é de R$3.072,36.

No caso dos chefes de cartório 
das capitais, que recebem uma 
FC-4 (R$ 1.939,89), o prejuízo 
mensal é de R$1.132,46; e de R$ 
15.095,73 ao ano.

“Por isso é importante a luta 
desenvolvida pelo Sintrajud, Fe-
najufe e vários sindicatos para a 
aprovação do PL 7027/13, evi-
tando assim esses prejuízos nas 
remunerações”, argumenta Wa-
shington, no estudo.

Aprovado da Comissão de Tra-
balho e Administração e Serviço 
Público (Ctasp) na quarta-feira, 
21 de maio, o PL seguiu para a 
Comissão de Finanças e Tributa-
ção (CFT). Nesta etapa, a mobili-
zação dos servidores é ainda mais 
importante, pois é ali que governo 
articula sua base aliada para travar 
projetos que aumentem investi-
mentos para o serviço público. 

Servidores elegem chapa 1 
com 68,93% dos votos

A chapa 1 obteve 1227 dos votos contra 553 dados à chapa 2

Sem isonomia, 
chefes de 
cartório 

perdem até R$ 
27 mil por ano

Levantamento mostra 
importância da luta pelo 

PL 7027/13

www.sintrajud.org.br / facebook.com/sintrajud

Jesus Carlos

30.05.14 - Apuração de votos na sede do sindicato

 A chapa 1 venceu a disputa 
eleitoral para a diretoria do Sin-
trajud. A chapa 1 – Unidade e 
Luta obteve 1227 votos (68,93%) 
e a chapa 2 – Renova Sintrajud – 
conquistou 553 (31,1%). Houve 
votação nos locais de trabalho, 
em todo o estado.

Logo ao final dos trabalhos de 
apuração, que ocorreram no au-
ditório do Sintrajud durante a 
sexta-feira, dia 30, o presidente 
da Comissão Eleitoral, Tarcísio 
Ferreira, disse que a sensação era 
de “dever cumprido”.

“Desde a eleição da comissão, 
conduzimos o processo da forma 
mais organizada possível, sem-
pre dialogando com as chapas. O 
trabalho foi muito intenso nessa 
última semana, e a contribuição 

dos funcionários foi fundamen-
tal, também do pessoal de apoio, 
mesários e os escrutinadores. 

Enfim, todos contribuíram para 
o bom andamento dos traba-
lhos”, disse.

Servidores que participaram da 
reunião ampliada da federação 
nacional (Fenajufe), realizada no 
domingo (1º), em Brasília, criti-
caram a retirada da PEC 555/2006 
da pauta de votação da sessão da 
segunda-feira (2) da Câmara dos 
Deputados. 

A proposta de emenda consti-
tucional havia sido pautada pelo 
presidente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves, a partir da mani-
festação dos servidores que lotou o 
auditório Nereu Ramos, na Câma-

ra, no final de maio. O protesto teve 
a presença de servidores do Judici-
ário Federal e do MPU e recebeu 
o apoio de 29 deputados, que com-
pareceram ao ato. Uma delegação 
de São Paulo esteve presente.

A proposta teria sido retirada por 
interferência direta do governo de 
Dilma Rousseff (PT), por meio do 
ministro da Previdência, Garibal-
di Alves Filho. A pressão para que 
a PEC 555/2006 seja novamente 
incluída na pauta deve se repetir 
nesta semana. A defesa do fim da 

taxação imposta aos servidores 
também fará parte das atividades 
que a caravana que está sendo cha-
mada pela Fenajufe para os dias 4 e 
5 de junho fará em Brasília. 

A atividade na capital federal 
também terá como objetivos cen-
trais a rejeição de outra proposta 
de alteração constitucional, a PEC 
59, o avanço na tramitação da 
proposta salarial da categoria (PL 
6613/2009) e do projeto de isono-
mia salarial entre chefes de cartó-
rio (PL 7027/2013). 

Governo retira PEC 555 da pauta da Câmara
Proposta põe fim à cobrança previdenciária sobre aposentadorias e pensões
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Reunião da Fenajufe aprova mais 
greve contra PEC 59 e por reajuste

STF incluiu previsão para proposta salarial no orçamento; servidores convocam ampliação da greve

Por Hélcio Duarte Filho

2 a 8/6 – Rodada de assembleias para discutir 
a proposta da mesa de negociação e a greve;
3/6 – Instalação do comando nacional de 
greve;
4/6 – Caravana a Brasília para trabalhar no 
Congresso Nacional contra a PEC 59/13, a 
favor da aprovação da PEC 555/06 e do PL 

7027/13, e ainda por emenda à PEC 63/13;
5/6 – Participação no debate em Goiânia 
sobre a PEC 59/13;
10/06 – Dia nacional de luta do Judiciário e 
do MPU, com os demais SPFs, nos Estados;
28/06 – Reunião do GTN de Carreira;
06/07 - Reunião Ampliada da Fenajufe.

Calendário aprovado na reunião ampliada

Participação na caravana nacional dos servidores federais a Brasília, 
em data a ser definida pelo Fórum das Entidades dos Federais.

A reunião ampliada da Fenaju-
fe fez um chamado aos servidores 
e direções sindicais do Judiciário 
Federal e do MPU para ampliar a 
greve. Servidores ratificaram ainda 
a instalação do Comando Nacional 
de Greve na federação, em Brasília. 

Os delegados à reunião que ocor-
reu no domingo (1º), na capital fe-
deral, aprovaram a convocação de 
caravanas a Brasília para 4 e 5 de 
junho. Os objetivos centrais são 
dar visibilidade ao movimento, 
pressionar para que sejam arquiva-
das as ameaças à carreira, contidas 
na PEC 59/2013 e nas propostas 
exclusivas dos tribunais superio-
res, e fazer avançar no Congresso 
o projeto de recomposição salarial.

As caravanas também vão defen-
der a aprovação da emenda cons-
titucional que põe fim à cobrança 
previdenciária dos aposentados 
(PEC 555) e do projeto de lei que 
institui a isonomia entre chefes de 
cartórios eleitorais. 

Estender a greve
A greve atinge hoje quatro esta-

dos: Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Mato Grosso e Bahia. Os repre-
sentantes desses Estados foram 
unânimes em dizer que é possível 
manter a greve, mas muitos res-
saltaram que para isso é preciso 
estender a paralisação.

A reunião aprovou um calen-
dário de atividades que inclui as-
sembleias nos Estados, de 2 a 8 de 
junho. Além de discutir a greve, 
os trabalhadores vão avaliar a pro-

posta salarial elaborada na mesa 
de negociação com os tribunais 
superiores, instalada no Supremo 
Tribunal Federal.

A intenção é introduzir a propos-
ta no Congresso por meio de um 
texto substitutivo ao PL 6613, que 
está parado na Comissão de Finan-
ças da Câmara. Recursos para a re-
composição salarial em 2015 foram 
incluídos na previsão orçamentária 
do STF, segundo o coordenador da 
mesa de negociação, Rubens Dusi. 

Ao longo da reunião, porém, 
prevaleceu o entendimento de que 
tanto a proposta salarial quanto a 
inclusão orçamentária tendem a 
ser inócuas se não houver forte 
pressão da categoria, já que o go-
verno Dilma Rousseff (PT) se re-
cusa a negociar antes de 2016.

A reunião ampliada manteve a 
política de ações conjuntas com os 
demais servidores federais. O ca-
lendário inclui a participação nos 
atos unificados do funcionalismo 
marcados para 10 de junho nos Es-
tados e uma nova marcha a Brasília 
em junho, em data a ser definida.  

Os servidores também observa-
ram que o futuro salarial e da car-
reira será sombrio se a PEC 59/2013 
passar no Senado. “A PEC 59 é um 
cheque em branco para o STF fazer 
o que quiser com nossa carreira”, 
alertou Henrique Sales, servidor do 
Fórum Trabalhista da Barra Funda, 
em São Paulo, e diretor do Sintrajud.

A ampliada também criou o co-
letivo nacional de técnicos, e as 
questões relacionadas à valoriza-
ção dos técnicos serão levadas ao 
GT de carreira.

Na luta contra a PEC 59/13, 
o Sintrajud procurou os sena-
dores de São Paulo. No dia 26 
de maio, o Sindicato conversou 
com o senador Eduardo Suplicy 
(PT), a fim de apresentar argu-
mentos da categoria contra a 
proposta. Antes, havia conver-
sado com o senador Antonio 
Carlos Rodrigues (PR).

Em outra frente, o Sindica-
to enviou à sua base o abaixo-
-assinado que a Fenajufe dis-
tribuiu a todos os sindicatos 
do país, para ser entregue aos 
presidentes dos TRTs, TREs, da 
JF e da JM de cada região (veja 
texto ao lado). Além da PEC 
59, o abaixo-assinado rejeita 
a criação de carreira exclusiva 
nos tribunais superiores.

Alguns servidores estaduais 

defendem a proposta de esta-
tuto único pensando em uma 
perspectiva de melhoria sala-
rial. “A discussão salarial é le-
gítima. Os Estados e a União 
devem ter o mesmo salário 
porque o serviço é equivalente, 
mas entendemos que este esta-
tuto não é o caminho”, ressal-
tou Tarcísio Ferreira, diretor 
do Sintrajud e da Fenajufe.

O projeto foi aprovado na 
Câmara e está em tramitação 
no Senado, tendo como relator 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) o se-
nador Valdir Raupp (PMDB/
RO). Há indicativos de que o 
senador aguarda uma posição 
do Conselho Nacional de Justi-
ça sobre o tema para emitir seu 
relatório.

Sintrajud reforça a luta

Tarcísio Ferreira, diretor do 
Sintrajud e da Fenajufe, apresen-
tou ao senador Eduardo Suplicy 
(PT) uma carta com a síntese dos 
argumentos da Fenajufe e um 
parecer da assessoria jurídica da 
Federação sobre a PEC 59. O pa-
recer mostra como a criação do 
estatuto único poderia tirar a au-
tonomia dos Estados na gestão de 
seus funcionários.

“A PEC gera um conflito de com-
petências porque os funcionários 
da justiça dos Estados são regidos 

pelo regime jurídico estadual e 
nós (servidores federais) pela Lei 
8.112/90, que rege o serviço públi-
co federal como um todo”, expli-
cou Tarcísio.

 “A preocupação é que haja per-
da de direitos para todos, tanto es-
taduais como federais, caso o esta-
tuto venha ser nivelado por baixo”, 
afirmou o diretor.

“Vou ouvir os argumentos de 
todos os lados. É importante estar 
ciente da posição de vocês”, disse 
Suplicy. 

Suplicy ouve argumentos 
contra Estatuto Único

O Sintrajud vai colher assinaturas para um 
abaixo-assinado enviado pela Fenajufe a to-
dos os sindicatos do país pela rejeição das 
carreiras exclusivas nos tribunais superiores 
e da PEC 59/2013. O documento será entre-
gue aos presidentes do TRT, do TRE, da JF e 
da JM, para que eles se manifestem contra 
essas propostas perante o STF, a exemplo do 
que fizeram os TRFs.

Abaixo-assinado

Joca Duarte

26.05.14 - Tarcísio Ferreira  em audiência com o Senador  Suplicy
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Jornal do Judiciário

Balcões fechados, audiências sus-
pensas e setores esvaziados. Este 
foi o resultado do 2º Apagão do Ju-
diciário realizado na última quin-
ta-feira, 29, nos prédios da capital e 
interior. As atividades começaram 
logo cedo com a realização de ar-
rastões nos locais de trabalho.  

No Fórum Ruy Barbosa, de um 
total de 92 balcões, 80 ficaram fe-
chados. O Apagão provocou ainda 
o cancelamento de audiências em 23 
secretarias. Não houve leilão judicial 
e não funcionaram o protocolo e a 
distribuição. Mais de 700 servidores 
cruzaram os braços na quinta-feira e 
grande parte deles se concentrou no 
ato público que a categoria organi-
zou no saguão do Fórum. 

Ali eles assistiram à palestra de 
Carmen Bressane, coordenadora 
do Núcleo São Paulo da Auditoria 
Cidadã da Dívida. Advogada e ex-
-presidente do Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais da Recei-
ta Federal (delegacia sindical de 

São Paulo), Carmen falou sobre 
a relação entre a dívida pública 
brasileira, as reivindicações dos 
servidores e a falta de acesso a ser-
viços públicos de qualidade para a 
maioria da população. 

“As reivindicações básicas do ser-
vidor são a data-base e a reposição 
salarial”, lembrou, apontando, po-
rém, que o orçamento do governo 
federal para 2014 deixa pouca mar-
gem de negociação para atender a 
essas reivindicações, já que 42% 
dos recursos estão comprometidos 
com o pagamento de juros e amor-
tização da dívida pública.

Também estiveram presentes no 
ato a presidente da Associação dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho 
da 2ª Região (Amatra-2), Patrícia 
Almeida Ramos, além de diretores 
das seções do Fórum e servido-
res da JT em Itapecerica da Serra 
e Barueri. Servidores dos fóruns 
da Avenida Rio Branco e da Zona 
Leste também participaram do ato.

Apagão amplia 
adesão à greve

Servidores realizam atos e assembleias para marcar o seu 
apoio ao movimento paredista em São Paulo

No TRE, as atividades se con-
centraram na sede da Rua Mique-
lina, onde os trabalhadores deba-
teram as principais reivindicações 
do movimento, como o direito 
à data-base, a reposição das per-
das salariais e o veto à PEC/59 e à 
criação de carreiras exclusivas nos 
tribunais superiores.

“A luta pela data-base conti-
nua sendo o nosso foco de luta. 
É um direito constitucional de 
todos os trabalhadores e preci-
sa ser respeitado”, afirmou Ra-
quel Morel Gonzaga, diretora 
de base do Sintrajud.

Em assembleia, os servidores 
mantiveram o indicativo de uma 
nova paralisação no dia 10 de ju-

nho, data em que a Confederação 
dos Trabalhadores no Serviço Pú-
blico Federal (Condsef), que re-
presenta mais de 340 mil servido-
res em todo o país, promete parar 
sua base em todo o país. A data 
representará o apoio da Eleitoral à 
campanha salarial unificada.

As atividades do dia 29 encerra-
ram com a reunião dos servidores 
de todas as justiças em frente ao 
TRF-3, na avenida Paulista. Eles 
se deslocaram pelos prédios do 
Administrativo e do Fórum Cri-
minal e ocuparam todo o saguão 
do Fórum Pedro Lessa. Na ocasião 
foi realizada a assembleia geral 
que manteve a greve e definiu os 
próximos passos.  

Na Baixada Santista, o Apagão 
do Judiciário foi antecedido por 
um ato público em frente à JF 
de Santos, no dia 27, que contou 
com significativa participação 
de servidores dos fóruns de toda 
a região e foi complementado 
por “arrastões”. No momento em 
que se realizava o ato, ainda ha-
via “arrastões” na JT do Guarujá, 
por exemplo.

Já os servidores da JF Marília 
definiram em assembleia, na últi-
ma sexta-feira, 30, aderir à greve 
do Judiciário a partir da segunda-
-feira, 2 de junho. Segundo infor-
mações do diretor de base, João 
Carlos Carvalho, somente as au-
diências serão mantidas.  Uma 
assembleia setorial seria realizada 
para discutir os rumos do movi-
mento na cidade.

Fortalecer a greve é a palavra de ordem

Ato na Baixada e greve em Marília

Joca Duarte

29.05.14 - Apagão no Fórum Ruy Barbosa

Kit Gaion

29.05.14 - Assembleia Geral no TRF-3

Ennio Brauns

29.05.14 - Apagão no TRE

Marcela Mattos

28.05.14 - Ato público em frente a JF de Santos


