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A pressão continua e deve ser intensificada depois da no-
tícia que mais uma vez o governo Dilma cortou o orçamen-
to do judiciário para o ano que vem.  A mobilização dos 
servidores do Judiciário Federal deve ser intensificada em 

todo o país, com ampla participação dos trabalhadores na 
“Semana nacional da indignação”.  Em São Paulo, a mobi-
lização será nesta terça-feira, 2, com ato público e assem-
bleia em frente ao TRE da Francisca Miquelina.  

Novo projeto salarial é 
enviado ao Congresso

O projeto assinado por Lewandowski  traz a mesma tabe-
la do substitutivo ao PL 6613/2009, mas prevê a implanta-
ção em seis parcelas semestrais, de julho de 2015 a dezem-
bro de 2017. Não há previsão do projeto na proposta de lei 

orçamentária enviada pela presidenta Dilma Rousseff (PT) 
ao Congresso, porque o governo excluiu da previsão orça-
mentária os valores referentes aos projetos que já tramita-
vam na Câmara. Página 2. 

E a pressão continua! 
Terça-feira (2) às 13h, tem ato e 

assembleia no TRE-SP

Bruna Azevedo Jesus Carlos

Ennio BraunsJr Rosa

29.08.14 - JF de Santos:   pressão vai se intensificar 26.08.14 - JF da capital: indignação contra o arrocho

27.08.14 - Em São Paulo, servidores se concentram no TRE27.08.14 - Ato no STF pela reposição salarial
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Dilma corta orçamento 
do Judiciário para 2015

• Cobrar audiência com Lewandowski para o mais breve possível, in-
dependentemente da posse;

• Enviar documentos aos presidentes dos tribunais superiores e con-
selhos, da Procuradoria Geral da República e Conselho Nacional do 
Ministério Público, para que eles exijam da presidenta Dilma (PT) o 
respeito à autonomia dos poderes;

• Que os sindicatos reivindiquem dos tribunais regionais o envio de 
ofícios aos tribunais superiores e conselhos, em defesa do reajuste 
salarial dos servidores;

• Atuar contra o corte de ponto;

• Indicativo de ato em frente ao STF no dia 10 de setembro (posse de 
Lewandowski);

• Acompanhar a agenda de Dilma nos estados para protestar contra 
o corte orçamentário e cobrar negociação;

• Elaborar documento e cobrar dos candidatos à Presidência da Re-
pública compromisso com a defesa da autonomia orçamentária do 
Poder Judiciário e do MPU e da recomposição salarial dos servidores.

Resoluções do Comando de Greve
Veja as principais decisões do Comando Nacional de Greve para a 

Fenajufe, diante do corte no orçamento

A presidenta Dilma Rousseff (PT) 
excluiu da proposta orçamentária do 
Poder Judiciário a previsão de recur-
sos para os projetos salariais dos ser-
vidores, tanto o PL 6613/09 quanto 
o recém enviado PL 7920/14. O Pro-
jeto de Lei Orçamentária Anual para 
2015 (Ploa) foi levado ao Congresso 
no dia 28. 

Em Brasília, o Comando Nacio-
nal de Greve, reunido na Fenajufe, 
repudiou a decisão da presidenta, 

O presidente do STF, Ricardo 
Lewandowski, na sexta-feira (29), 
enviou à Câmara de Deputados 
nova proposta de reajuste salarial 
para a categoria. O projeto de lei 
7920/14 traz a mesma tabela do 
substitutivo ao PL 6613/09, pre-
vendo sua implantação em seis 
parcelas semestrais, de julho de 
2015 a dezembro de 2017.

A proposta orçamentária da União 
para 2015 havia chego ao Congresso 
Nacional um dia antes, mas sem pre-
ver os recursos para o reajuste dos 
servidores do Judiciário.

O corte irritou os servidores, que 
na reunião do Comando Nacional 
de Greve, na quinta-feira (28) na 
Fenajufe, em Brasília, decidiram 
promover a ‘Semana da Indig-
nação’, do dia 1º a 5 de setembro. 
Haverá ‘apagões’ nos tribunais na 
terça (2) e quarta-feira (3).

Novo projeto surpreende
O envio da proposta salarial ha-

via sido informada pelo diretor-
-geral do STF, Amarildo Vieira, a 
dirigentes da Fenajufe e do Sind-
jus-DF em reunião na quarta-feira 
(27), em meio ao ato da categoria 
em Brasília. Ele dissera que o tex-
to do substitutivo ao PL 6613 seria 
reenviado à Comissão de Finanças 
e Tributação com a assinatura de 
Ricardo Lewandowski, prevendo 
a implantação integral.

O envio do texto na forma de um 
novo PL e com previsão de parce-

STF envia novo projeto; 
servidores vão aumentar pressão
Tabela salarial não muda e projeto prevê parcelamento; greve terá Semana da Indignação contra corte no orçamento

lamento surpreendeu a categoria e 
até agora não há informações so-
bre o que mudou. Na sexta-feira 
(29), chegou ao Congresso outro 
projeto com reajustes para os sub-
sídios dos magistrados.

Sem previsão orçamentária
Na proposta de lei orçamentária 

não há previsão para nenhum dos 
projetos. No caso dos servidores, 
porque o governo excluiu da pro-
posta os valores referentes ao pro-
jeto que já tramitava. No caso dos 

magistrados, o projeto não existia.
Lewandowski enviaria ofício à 

Dilma solicitando a inclusão de 
recursos para o reajuste dos juí-
zes, mas não há informações se 
faria o mesmo com o projeto dos 
servidores. A Fenajufe busca res-
postas da direção-geral do STF. Já 
solicitou reiteradas vezes audiên-
cia com o ministro Lewandowski, 
mas até agora não foi atendida.

Pressão pelo acordo
A proposta de orçamento ain-

da pode ser modificada. Não estão 
descartadas alterações no chamado 
Anexo V, onde são incluídas as au-
torizações para gastos com salários. 
O próprio governo pode mudar a 
proposta, antes dos parlamentares 
aprovarem o relatório preliminar.

Nada indica, porém, que a in-
clusão do projeto da categoria no 
orçamento ocorra sem um acordo 
entre os poderes. É o que os servi-
dores vão pressionar para aconte-
cer com as atividades da ‘Semana 
da Indignação’.

apontou a continuidade e amplia-
ção da paralisação e convocou a 
‘Semana nacional da indignação’, 
de 1º a 5 de setembro. 

A proposta é realizar atividades 
nos estados todos os dias e promo-
ver ‘apagões’ nos tribunais na terça 
(2) e quarta-feira (3). O Comando 
também indicou a realização de 
um ato público em Brasília no dia 
10 de setembro, data da posse de 
Lewandowski.

Toda a categoria está sendo con-
vocada a participar das atividades, 
numa espécie de mutirão da mobi-
lização para repudiar o ato da presi-
denta e candidata à reeleição e pres-
sionar Lewandowski a exigir respeito 
à autonomia financeira do Poder Ju-
diciário e do MPU.

Jr Rosa

Jr Rosa

27.08.14 - Ato no STF pela reposição salarial

27.08.14 - Servidores de SP no ato
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A mobilização dos servidores 
do Judiciário Federal pela repo-
sição das perdas salariais cresceu 
na quarta-feira (27), quando eles 
realizaram um ato público e uma 
assembleia em frente ao TRE, no 
centro de São Paulo. 

Aos colegas da Justiça Eleitoral 
juntaram-se servidores da Fede-
ral e da Trabalhista, incluindo 

servidores do interior do estado 
e da Baixada Santista. O ato che-
gou a bloquear o trânsito da rua 
Francisca Miquelina por cerca de 
uma hora. 

Os servidores empunharam 
bandeiras, faixas e cartazes para 
exigir do presidente do Supremo, 
ministro Ricardo Lewandowski, 
o empenho pela aprovação do 

projeto salarial. “Não aceitamos a 
ingerência da [presidente] Dilma 
[Roussef, do PT] no Poder Judi-
ciário, impedindo a destinação 
de recursos para criação de va-
ras, criação de cargos e melhoria 
dos salários dos servidores”, disse 
Adilson Rodrigues, coordenador 
da Fenajufe e integrante do co-
mando de greve. 

Na próxima quinta-feira, 4, às 
15h, diretores do Sintrajud estarão 
reunidos com a juíza assessora da 
presidência do TRE-SP, Dra. Carla 
Themis, para receber respostas so-
bre as reivindicações protocoladas 
em 31 de julho. 

Na ocasião, o Sintrajud apresentou 
à direção do Tribunal um resumo 
das pautas gerais do servidor do Ju-
diciário Federal, que inclui o pedido 
de apoio à luta pelo arquivamento 
da PEC 59/13; a atuação do Tribunal 
para cobrar efetivo respeito à data-
-base dos servidores; a isonomia sa-
larial para chefes de cartório do inte-
rior, entre outros assuntos. 

Sobre a pauta específica da Eleito-
ral, foram relatadas as dificuldades 
estruturais nos prédios da Eleitoral, 
como problemas, ainda que par-
ciais, na climatização no prédio da 
Dr. Falcão; a necessidade de aumen-
to no quadro efetivo de servidores; 
além de um pedido de melhoria na 
assistência à saúde dos servidores, 
com a contratação de plano de saú-
de, inclusão de atendimento odon-
tológico e implantação de ambula-
tório no Prédio da Dr. Falcão.

 
Sindicato cobra esclarecimento 
sobre Resolução 309/2014 

O Sintrajud também cobrou 
esclarecimento sobre o motivo 
pelo qual, em 10 junho, o Tribu-
nal designou que a certificação da 
presença do Juiz Eleitoral às zonas 
deve ser efetivada pelo Chefe de 
Cartório, uma vez que esta é uma 
competência da Corregedoria Re-
gional Eleitoral.  

Copa do Mundo: Pedido de 
concessão de horas credoras

Também foi pedido ao TRE re-
consideração sobre a decisão que 
indeferiu o pedido de isonomia 
no tratamento aos servidores da 
capital e do interior em relação 
aos feriados e/ou horários de ex-
pedientes especiais, como ocorreu 
durante a Copa do Mundo.

Os servidores dos cartórios elei-
torais do interior apontaram que, 
conforme portaria do próprio 
tribunal, nos dias de jogos da Se-
leção Brasileira não houve expe-
diente na sede do TRE, enquanto 
nos cartórios eleitorais do interior 
o expediente foi normal.

Servidores da Baixada Santista 
realizaram na sexta-feira, 29, um 
novo ato em frente à Justiça Federal 
de Santos como parte das mobiliza-
ções por reajuste na região. Partici-
param cerca de 100 trabalhadores 
das Justiças Federal e do Trabalho 
de Santos e da Justiça do Trabalho 

em Praia Grande, São Vicente, Gua-
rujá e Cubatão. A imprensa local 
também compareceu.

O ato regional serviu para escla-
recer os servidores sobre o corte 
no orçamento do Judiciário, os 
novos projetos salariais apresen-
tados pelo STF ao Congresso Na-

cional e os próximos passos da 
mobilização. “Aproveitamos para 
convocar os trabalhadores a par-
ticipar do ato e assembleia em São 
Paulo, na terça-feira (2) e de um 
novo ato regional na JF Santos, 
no dia 5, às 12h”, informou Lynira 
Sardinha, diretora do Sintrajud. 

Servidores convocam  
para a greve no TRE

Os servidores fecharam a Rua Francisca Miquelina para exigir a reposição salarial da categoria

Diariamente, a entrada do fórum 
Pedro Lessa é palco de manifestação 
dos servidores da JF na região da Av. 
Paulista. Desde o início desta greve, 
em 20 de agosto, os servidores têm 
feito manifestações de uma hora 
(11h às 12h) em frente ao fórum, o 
que tem fortalecido a mobilização.

Na terça-feira (26), a categoria 
caminhou até o TRF-3, onde encer-
rou o ato. Antes, prepararam a par-
ticipação no apagão marcado por 
ato em frente ao Tribunal Regional 
Eleitoral no dia seguinte. “Podemos 
aumentar a participação e essa notí-
cia vai chegar aos tribunais superio-
res”, disse Erlon Sampaio, diretor do 
Sintrajud.

Muito aplaudido pela assembleia, 
em frente ao TRF-3, o servidor José 

Atos diários fortalecem a greve na JF

Luiz reafirmou que “o único poder 
de barganha é a mobilização”. “Es-
tamos reivindicando aquilo que é 

nosso direito: reposição salarial, 
data-base, plano de carreira e con-
dições de trabalho”.

Baixada Santista realiza atos 
semanais na JF Santos

Nova audiência 
com presidência 

do TRE
Tribunal deverá apresentar 
respostas sobre demandas 

protocoladas em 31 de julho

Jesus Carlos

Ennio Brauns

26.08.14 - No Fórum Pedro Lessa, da JF, mobilização todos os dias

27.08.14 - Ato no TRE  reuniu também servidores da JF e da JT, da capital , do interior e da Baixada Santista 

31.07.14 - Audiência no TRE
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O arrocho salarial que os servi-
dores do Judiciário Federal estão 
sofrendo não é exclusividade do go-
verno Dilma (PT), mas uma prática 
corrente também no governo Alck-
min (PSDB), como prova a greve 
dos docentes e servidores da USP, 
que já dura mais de três meses.

Na data-base dos servidores (1º de 
maio), a Universidade ofereceu 0% 
de reajuste, alegando que já com-
promete 105% do seu orçamento 
com a folha de pagamento. 

“Esse comprometimento já su-
perou os 100% por diversas vezes 
no passado, e atingiu 167,4%, por 

exemplo, em dezembro de 1993”, 
diz o professor de História Contem-
porânea da USP Osvaldo Coggiola, 
em artigo publicado no site Outras 
Palavras. “Unesp e Unicamp coexis-
tiram por anos a fio com situação 
semelhante sem que fosse declarada 
situação de emergência”, acrescenta.

Além do reajuste zero, a USP pro-
põe entregar o Hospital Universitário 
para o governo do Estado e realizar 
cerca de 3 mil demissões voluntárias.

No dia 27, o TRT-2 decidiu que a 
universidade não pode cortar o pon-
to dos grevistas e determinou que ela 
devolva os salários descontados, sob 

Alckmin dá aula de arrocho salarial na USP
Universidade propõe reajuste zero e 3 mil demissões, Justiça proíbe corte de ponto e Sintrajud manifesta solidariedade à greve

pena de violação da Lei de Greve.
O Sintrajud manifesta seu apoio 

à greve da USP, bem como às da 
Unesp e da Unicamp, e presta soli-

dariedade à luta dos docentes e ser-
vidores, conforme deliberação da 
assembléia que o sindicato realizou 
em 26 de junho.

O reitor da USP, Marco Antonio Zago, e sua proposta contra a crise na universidade

Os metroviários que enfrenta-
ram o governo Alckmin (PSDB) 
pouco antes da Copa do Mundo, 
numa greve por reajuste salarial, 
obtiveram na semana passada 
uma vitória contra a truculência 
do governo do Estado. Dez dos 
42 metroviários demitidos fo-
ram reintegrados após decisão 
da Justiça Trabalhista.

Dois deles já haviam sido re-
admitidos um mês após a para-
lisação, depois que os diretores 

do Metrô reconheceram tê-los 
dispensado por engano.

Segundo a advogada Regiane 
de Moura Macedo, do Sindicato 
dos Metroviários de São Paulo, 
a decisão beneficiou apenas dez 
trabalhadores porque a justiça 
decidiu dividir os processos em 
cinco lotes.Só um deles foi jul-
gado até agora, e resultou em 
decisão favorável para todos os 
dez envolvidos.

Para justificar as demissões, o 

Metrô alegou que os demitidos 
haviam praticado atos de van-
dalismo durante a greve. Eles 
teriam impedido o fechamento 
das portas de um trem, além de 
invadir uma estação e danificar 
fechaduras.

No entanto, como concluiu o 
juiz do trabalho Thiago Melosi 
Sória, a empresa não individua-
lizou as condutas nem apresen-
tou provas, o que sugere perse-
guição política aos grevistas.

No Metrô, vitória dos que foram à luta
Dez dos 42 metroviários demitidos após a greve de junho são reintegrados por decisão da Justiça

Oliver Kornbliht

Metroviários: Greve  em junho foi duramente reprimida

Sintrajud chama servidores a contribuírem com o fundo de greve

O Sintrajud está iniciando nesta 
semana uma campanha para que 
os servidores da Justiça Federal e 
do TRF-3 doem ao fundo de greve 
a parcela do Imposto Sindical de 
2014 que a lei destina ao Sindicato.

Para doar, o servidor deve preen-
cher o termo de renúncia e doação 
no site, até 30 de setembro. Caso 
não autorize, o imposto será devol-
vido, mas é necessário que os da-
dos do servidor estejam atualiza-
dos no cadastro da entidade, o que 
deve ser feito também pelo site.

As doações serão utilizadas para 
viabilizar as mobilizações da cate-
goria e em hipótese alguma serão 
utilizadas para a cobertura de des-
pesas ordinárias do Sindicato.

Imposto Sindical de 2013
Alguns servidores estão com os 

dados desatualizados no cadas-
tro e por isso não receberam o 

Imposto Sindical de 2013. Neste 
caso, o servidor deve acessar o site 
e atualizar seu cadastro até 15 de 
setembro. Caso queira, também 
poderá doar os valores ao Fundo 
de Greve.

Sintrajud é contra o IS
O Sintrajud é contra o Impos-

to Sindical por entender que um 
sindicato deve sustentar-se com 
contribuições voluntárias, e é essa 
postura que mantém o Sintrajud 
independente de governos.

Como é distribuído o IS
Descontado sempre no mês de 

março, o Imposto Sindical (ou 
Contribuição Sindical) corres-
ponde a um dia de trabalho, tendo 
a seguinte distribuição:

Sindicatos - 60%
Confederações - 5%
Federações - 15%

Centrais sindicais - 10%
Ministério do Trabalho - 10%

Cobrança sobre servidores
Em 2008, o ministério do Tra-

balho autorizou a cobrança do 
imposto dos servidores. A Con-
federação dos Servidores Públi-
cos do Brasil (CSPB), mesmo 
sem qualquer representatividade, 
reivindicou do Judiciário os 5% 
que cabem às confederações. Até 
2012, entretanto, a CSPB não ti-
nha reconhecimento por parte do 
ministério do trabalho, ficando 
impedida de receber a parte que 
lhe caberia do IS.

Em 2010, o Conselho da Justiça 
Federal permitiu a cobrança na JF, 
ao contrário do TST e do TSE, que 
não autorizaram o recolhimento. 
O Sintrajud buscou administrati-
va e judicialmente impedir a co-
brança. Até o momento, porém, 

não houve um desfecho favorável 
e enquanto a cobrança não é re-
vertida, o Sintrajud devolve à ca-
tegoria os 60% que recebe.

IS financia centrais governistas
Em 2013, a arrecadação com 

o Imposto Sindical foi de R$ 3,2 
bilhões, 12% superior ao ano an-
terior. Às centrais foram destina-
dos R$ 159,7 milhões, sendo que a 
CUT foi a que mais recebeu recur-
sos, seguida pela Força Sindical.

Por ainda não estar legalizada, a 
CSP-Conlutas, central a qual o Sin-
trajud é filiado, não recebe o Impos-
to Sindical. Se recebesse devolveria 
os recursos aos trabalhadores.

No caso dos trabalhadores do 
Judiciário de São Paulo, o Minis-
tério do Trabalho fica com um 
montante que varia entre 35% e 
40% restantes do Imposto Sindical 
descontado. 

Campanha de doação do Imposto Sindical


