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Os servidores do Judiciário Federal em São 
Paulo vão manter a greve em defesa da repo-
sição salarial e da autonomia do Poder Judi-
ciário e realizar uma assembleia na próxima 
quinta-feira (11), às 14h, no Fórum Ruy Bar-
bosa da Justiça Trabalhista, na Barra Funda.

Na véspera, servidores de todo o país esta-
rão protestando no STF durante a posse do 
ministro Ricardo Lewandowski na presidên-
cia do Supremo, enquanto na capital paulista 
haverá um ato público diante do prédio do 
TRE, na rua Francisca Miquelina.

As decisões foram tomadas em uma as-
sembleia nesta sexta-feira (5), também no 
Ruy Barbosa, no final da chamada Semana 
da Indignação – período de mobilização 
contra o corte no orçamento do Judiciário 
para 2015, efetuado na semana passada pelo 
governo Dilma Rousseff (PT).

Caravana a Brasília
Uma caravana partirá de São Paulo para se 

juntar aos colegas de outros estados no ato 
em Brasília e o objetivo é levar o maior nú-

mero possível de pessoas, para marcar a pos-
se de Lewandowski com uma forte demons-
tração do descontentamento dos servidores.

 “Querem nos fazer acreditar que somos 
fracos, mas não caiam nessa ilusão”, advertiu 
o servidor Dorival Franco, da JT do Guarujá. 
“Temos de mostrar nossa força em Brasília, 
pois eles já se assustaram com a nossa pre-
sença”, acrescentou, lembrando a repressão 
ao ato do dia 27 de agosto, quando seguran-
ças do STF jogaram spray de pimenta nos 
olhos de servidores.

 “O Judiciário parece estar fazendo uma 
interlocução preferencial pelos interesses da 
magistratura e deixando de lado os interesses 
dos servidores”, disse Adilson Rodrigues, co-
ordenador da Fenajufe. “O Poder Judiciário 
tem de atuar em conjunto e em defesa das 
suas prerrogativas.”

Na próxima semana, a Fenajufe deve ajui-
zar uma ação no Supremo contra a interfe-
rência do Executivo no orçamento do Ju-
diciário, prática que fere a autonomia dos 
poderes e viola a Constituição.

Servidores mantêm a greve.
Nova assembleia no dia 11.

• Manutenção da greve.
• Ato contra o assédio moral no Fórum de 
Execuções Fiscais da JF (rua João Guimarães 
Rosa, 215) – terça-feira, dia 9, às 14h.
• Ato no TRE-SP (rua Francisca Miquelina, 
123) – quarta-feira, dia 10, das 13h às 15h.
• Caravana a Brasília para o ato do dia 10, 
no STF.
• ASSEMBLEIA GERAL (Fórum Ruy Barbosa 
da JT) – quinta-feira, dia 11, às 14h.
• Moção de repúdio ao racismo e à 
discriminação contra nordestinos.
• Moção de repúdio ao corte de ponto 
sofrido por servidores da Justiça do 
Trabalho do Mato Grosso.
• Moção de apoio à juíza da 11ª vara do 
Trabalho de Natal, Lygia Maria de Godoy 
Batista Cavalcanti, que registrou em ata de 
audiência seu apoio à greve dos servidores.

Caravana vai à posse de Lewandowski mostrar indignação.

Veja as decisões da 
assembleia:

K
it G

aion

05.09.14 - Assembleia geral no Fórum Ruy Barbosa
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As mobilizações da semana

Em reunião com representantes dos servidores do Judiciário Federal 
e MPU, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se compro-
meteu em buscar espaço de negociação com o Poder Executivo, em 
parceria com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo 
Lewandowski, para a aprovação da reposição salarial da categoria.

Servidores da JF e TRF-3 concentrados em frente ao Fórum Pe-
dro Lessa em mais um ato de greve. Diariamente, das 11h às 
12h, os servidores se reúnem para conversar sobre assuntos de 
interesse da categoria e fortalecer a greve na Justiça Federal.  

Reunidos em frente ao TRE-SP – Miquelina servidores realiza-
ram um ato público e em assembleia definiram a manutenção 
da greve. Os servidores foram convocados a reforçar as ativida-
des em São Paulo e na capital federal.

02.09 – Reunião com Rodrigo Janot 02.09 – Ato no Pedro Lessa 02.09 – Ato e assembleia no TRE
Sindjus/DF Divulgação servidores  Ennio Brauns

TRE responde 
reivindicações

Como já é tradição, o Sintrajud 
está organizando um debate en-
tre os candidatos da categoria nas 
eleições de outubro. Dessa forma, 
convidamos os servidores que são 
candidatos no estado de São Paulo 
(para qualquer cargo) a entrar em 
contato com a secretaria política do 
sindicato, pelo telefone (11) 3222-
5833, ou enviar email para: secpo-
litica@sintrajud.org.br

A ideia é realizar um debate no dia 
17 de setembro, na sede do Sintrajud, 
rua Antonio de Godoy, 88, 15° andar.

Também será disponibilizado um 

Dirigentes do Sintrajud e ad-
vogados da entidade estiveram 
reunidos na quinta-feira (4) com 
a juíza assessora da presidência 
do TRE-SP, Dra. Carla Themis, 
para receber respostas sobre as 
reivindicações protocoladas em 
31 de julho, durante audiência no 
Tribunal. 

O Sintrajud reiterou o pedido 
para que a presidência encaminhe 
ofício ao presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ricardo 
Lewandowski, defendendo a re-
posição salarial da categoria. A 
juiza informou que vai articular 
a questão junto ao presidente do 
órgão, Dr. Carlos Mathias Coltro.

Uma das reivindicações é a con-
tratação de um plano de saúde 
pelo Tribunal. Houve um parecer 
contrário da comissão formada 
pelo TRE, sendo assim, a presi-
dência solicitou ao Sintrajud uma 

nova proposta e exemplos de ou-
tros tribunais para encontrar uma 
solução.

Novos cargos e isonomia
Em resposta ao pedido de criação 

de cargos no Eleitoral, a juíza infor-
mou que o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Dias To-
ffoli, articulará a solicitação.  

Sobre a reconsideração da de-
cisão que indeferiu o pedido de 
isonomia no tratamento aos ser-
vidores da capital e do interior 
em relação aos feriados e/ou ho-
rários de expedientes especiais, 
como ocorreu durante a Copa do 
Mundo, a assessora disse que o 
presidente é simpático à proposta 
apresentada pelo Sintrajud quanto 
a  concessão de horas credoras aos 
servidores dos cartórios, mas irá 
consultar novamente o TSE sobre 
a questão. 

Sintrajud reitera pedido de apoio à questão salarial

Resolução 309/2014
O Sintrajud também cobrou es-

clarecimento sobre o motivo pelo 
qual, em 10 junho, o Tribunal de-
signou que a certificação da pre-
sença do Juiz Eleitoral às zonas 
deve ser efetivada pelo Chefe de 
Cartório, uma vez que esta é uma 
competência da Corregedoria Re-
gional Eleitoral. 

O sindicato teme que, com essa 
determinação, o servidor respon-
sável por “controlar” a presença 
de seu superior, sofra pressões ou 
seja perseguido. 

A Dra. Carla Themis ressaltou 
que a Corregedoria do Tribunal 
está atenta à questão e se dispõe 
a atender os trabalhadores que 
por algum motivo se sintam per-

seguidos ou ameaçados. “Se hou-
ver qualquer retaliação ou pressão 
por parte dos juízes, o servidor 
deve imediatamente informar à 
Corregedoria. A comunicação é 
sigilosa”, ressaltou a magistrada.

- Estudar a possibilidade de 
instalar mais ar condiciona-
dos no prédio da Dr. Falcão; 
- Realização de uma nova 
vistoria nos elevadores, com 
a divulgação do laudo.
- Deslocar um profissional 
de saúde ao menos duas ve-
zes por semana para atendi-
mento na sede da Dr. Falcão.

Outras demandas

Companheiros (as) Oficiais de Justiça,

O Núcleo dos Oficiais de Justiça do Sintrajud tem o prazer de convidá-
-los (as) para participar da reunião do mesmo,  dia 18/09/2014 (5ª feira), 
às 14h30, no auditório do SINTRAJUD/SP (Rua Antonio de Godoy, nº 
88 – 15ª andar). 
Essa reunião terá como pauta os seguintes temas: 
1. Desconto da indenização de transporte (JF e TRT-2) e compensa-
ção do serviço em razão de adesão às greves; 2. Condições de trabalho 
dos OJAFs  e  lotação dos novos oficiais na JF; 3. Portaria nº 34/2014 
do TRT 2ª Região sobre impossibilidade de readaptação dos oficiais; 4. 
Aposentadoria Especial ; 5. Participação dos OJAFs nas mobilizações 
e campanha pela valorização desse segmento; 6. Central de Mandados 
da Justiça Federal de Osasco e demais subseções; 7. Outros assuntos de 
interesse dos OJAFs. 
São Paulo, 05 de setembro de 2014.
Erlon Sampaio de Almeida - Diretor Executivo Sintrajud e Coordena-
dor do Núcleo dos  OJAFs 
Lucas José Dantas Freitas - Diretor Executivo Sintrajud 
Neemias Ramos Freire - Coordenador do Núcleo dos  OJAFs

Sintrajud prepara debate entre 
candidatos da categoria

Servidores/candidatos devem solicitar participação

espaço no jornal da entidade para 
que os candidatos apresentem suas 
principais propostas à categoria. Para 
tanto, os servidores/ candidatos de-
vem encaminhar fotos e textos de no 
máximo mil caracteres, consideran-
do os espaços.

Jesus C
arlos

04.09.14 - Esta foi a segunda audiência com a presidência neste ano.
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Servidores da Baixada Santista organizaram na JT de Santos um 
café da manhã para conversar sobre as atividades da Semana da 
Indignação e sobre o andamento da greve. O café foi servido no 
saguão do fórum.

Servidores da Justiça Federal de Marília aderiram à Semana de 
Indignação e realizaram duas horas de paralisação do fórum 
para protestar contra o arrocho salarial e cobrar do Supremo 
Tribunal Federal autonomia do Judiciário.

Reunião do Comando Nacional de Greve, com participação de 
representantes de São Paulo na Fenajufe, deliberou pela con-
tinuidade da greve e a convocação de um Apagão Nacional no 
próximo dia 10. 

03.09 – Paralisação na JF Marília 03.09 – Comando de Greve Nacional 04.09 – Café da manhã em Santos
Divulgação servidores Joana D´Arc Divulgação servidores

“Vocês têm que conversar com os 
parlamentares”. Essa foi a resposta 
do presidente do TSE, Dias Toffoli, 
ao ser questionado por servidores 
sobre o reajuste da categoria.

A cobrança foi feita pelos ser-
vidores na sede do TRE-SP, na 
manhã de sexta-feira (5), onde o 
ministro palestrou.

Toffoli não queria conversar 
com representantes da categoria, 
mas o barulho e a animação do 
protesto que acontecia na entra-
da do tribunal fizeram com que 
mudasse de ideia. Reunidos na 
entrada do prédio, os servidores 
denunciaram a submissão do Ju-
diciário ao Executivo.

“Quem cortou o orçamento foi o 
Poder Executivo, que é o responsá-
vel pelo desrespeito à autonomia do 
Poder Judiciário”, disse ao ministro 
o diretor da Fenajufe Adilson Ro-
drigues. “Queremos que o ministro 
atue e atue logo”, acrescentou.

Toffoli diz para servidores 
“conversarem com parlamentares”

Presidente do TSE esteve em SP para encerrar um curso de Direito Eleitoral

A resposta de Toffoli não trouxe 
alívio à categoria, mas a conver-
sa só aconteceu graças à pressão 
dos servidores. “[A audiência] foi 
uma vitória do ato”, avaliou Ra-
quel Morel Gonzaga, servidora do 

TRE e diretora do Sintrajud, que 
também esteve com Toffoli. Desta 
situação conclui-se que somente 
com pressão os servidores terão 
um resultado positivo em sua luta 
por reposição salarial.

Ennio Brauns

Servidores reivindicam que ministro defenda a autonomia do Judiciário

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, entrou na 
sexta-feira (5) com mandado de 
segurança no STF contra o corte 
no orçamento do Judiciário.

Janot pede que o STF, em decisão 
liminar, declare a nulidade da men-
sagem da presidente Dilma Rousse-
ff (PT) encaminhada ao Congresso 
com o Orçamento cortado e deter-
mine prazo para o envio de novo 
texto com os valores integrais.

O ministro Celso de Mello já havia 
afirmado que o corte no Orçamen-
to é inconstitucional e que apenas o 
Legislativo pode avaliar cortes.

Janot havia antecipado a possi-
bilidade de questionar judicial-
mente o governo ao receber em 
seu gabinete Adilson Rodrigues, 
diretor da Fenajufe, e outros diri-
gentes sindicais, no dia 2.

Na mesma reunião, ele se com-

prometeu a buscar um acordo 
que permita a implementação 
dos projetos de reposição salarial 
dos servidores e dos magistra-
dos/procuradores.

O procurador também confir-
mou a perspectiva de que a nego-
ciação com o governo seja insta-
lada e se intensifique a partir do 
próximo dia 10.

Proposta fatiada 
Facilitar a negociação e o diálo-

go com o governo e a sociedade. 
Esta teria sido a razão que levou 
o ministro Ricardo Lewandowski, 
presidente eleito e em exercício do 
Supremo Tribunal Federal, a enviar 
ao Congresso Nacional a proposta 
salarial dos servidores já fatiada 
em seis parcelas semestrais.

O envio da proposta salarial teve 
algumas surpresas. A tabela salarial 

é a mesma do substitutivo ao texto 
original do PL 6613/2009, que já se 
encontrava na Comissão de Finan-
ças da Câmara, mas o parcelamen-
to e a apresentação como outro 
projeto não estavam previstos.

Na avaliação dos servidores seria 
ruim já fatiar o projeto antes mes-
mo de negociar qualquer coisa. 
Teme-se que isso leve a um par-
celamento maior ou, no caso de 
não haver avanços, signifique um 
projeto não aprovado e já fatiado. 
A decisão, no entanto, teria partido 
do próprio Lewandowski. 

Já a formatação em um novo 
projeto, segundo o diretor-geral do 
STF, Amarildo Vieira, teria decor-
rido de uma orientação técnica de 
assessores parlamentares.

O novo projeto recebeu o núme-
ro 7920/2014 e terá como relator o 
deputado Policarpo (PT/DF). 

Janot entra com mandado contra corte

O Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) para 2015, entre-
gue ao Congresso pelo ministério 
do Planejamento, prevê que 47% 
(ou R$ 1,356 trilhão) das despesas 
serão destinados ao pagamento 
de juros e amortizações da dívida 
pública. O levantamento foi feito 
pelo Movimento Auditoria Cida-
dã da Dívida Pública.

O total de recursos a ser destina-
do à dívida é 13 vezes maior que 
os recursos previstos para saúde, 
por exemplo. O PLOA prevê um 
aumento do salário mínimo acima 
da inflação indicada de 2,3%. Se-
gundo a Auditoria Cidadã da Dí-
vida Pública, seriam necessários 
61 anos para que o salário mínimo 
atingisse o valor defendido pelo 
Dieese (R$ 2.915,07) como neces-
sário para atender as necessidades 
da população.

CPI da Dívida
Do R$ 1,356 trilhão previsto à 

dívida, R$ 868 bilhões (64%) são 
apresentados como “refinancia-
mento”. Os defensores do sistema 
da dívida dizem que trata-se da 
troca de títulos velhos por novos, 
sem custos adicionais.

Mas a CPI da Dívida, realizada 
na Câmara dos Deputados, reve-
lou que a maior parcela do “refi-
nanciamento” é destinada ao pa-
gamento de juros e o governo não 
divulga tal parcela, explica a Audi-
toria Cidadã.

Não fosse o atual sistema da dí-
vida, os títulos que estão sendo 
emitidos “para pagar a “rolagem” 
poderiam servir para investimen-
tos na saúde, educação, transpor-
te e diversas outras áreas sociais”, 
conclui a nota divulgada pela Au-
ditoria Cidadã.

PLOA 
destina 47% 
para dívida

Projeto de Lei orçamentária, 
enviado pelo Executivo ao 

Congresso, aumenta em 35% 
o valor destinado à dívida
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A luta dos docentes e funcio-
nários da USP pela valorização 
profissional expõe uma série de 
problemas na maior instituição 
de ensino superior e pesquisa do 
Brasil, mas o principal deles é o 
sucateamento da instituição. Ma-
nifesto divulgado durante o ato 
“SOS USP”, em 2 de setembro, in-
forma que a “Universidade de São 
Paulo atravessa um período de di-
ficuldades que ameaçam sua pró-
pria razão de ser como instituição: 
a produção e divulgação de co-
nhecimento crítico no campo das 
artes, cultura, ciências e desenvol-
vimento tecnológico.”

Além de formar aproximada-
mente 92 mil alunos, a USP re-
presenta 25% do total de toda a 
pesquisa produzida no Brasil. A 
importância da instituição não 
condiz com a sua dotação orça-
mentária, que permanece percen-
tualmente inalterada desde 1995. 
A nota informa que desde o come-
ço do ano, o reitor Marco Antonio 
Zago promove a desvalorização 
dos salários dos servidores, ame-
aça o regime de dedicação integral 
à docência e à pesquisa, se recusa 
a cobrar mais recursos para a sua 
gestão e ainda desqualifica a ima-

gem da Universidade nos meios de 
comunicação.  Essas medidas são 
uma clara demonstração de coni-
vência com o governo Alckmin e 
seus interesses privatizantes.  

Uma das medidas de sucatea-
mento proposta pela reitoria foi 
um plano de demissão voluntá-
ria para os funcionários técnico-
-administrativos e a desvincula-
ção do Hospital Universitário e do 
Hospital de Reabilitação de Ano-
malias Craniofaciais (HRAC) da 
universidade.   

Reflexo da desvalorização 
A greve que já dura mais de 100 

dias – considerada a mais longa 
dos últimos dez anos -, nada mais 
é que um reflexo do processo de 
desmonte da USP. A direção da 
Universidade instituiu a política de 
reajuste zero à categoria, alegando 
que a falta de recursos é resultado 
do “inchaço da folha salarial”. 

No entanto, o docente da Fa-
culdade de Arquitetura da insti-
tuição, João Sette Whitaker, in-
formou por meio de artigo que o 
que ocorreu na verdade foi uma 
ampliação de 88% nos cursos e em 
77% no número de alunos, mes-
mo tendo um aumento de docen-

Greve alerta para o sucateamento da USP
A luta dos trabalhadores por reposição salarial mostra o descaso do governo Alckmin

“Em letras, há anos os alunos 
enfrentam problemas para a 
conclusão de seus cursos porque 
não há professores e salas para 
todos. Isso mostra que, ao con-
trário do que a reitoria alardeia 
pela imprensa, não há excesso 
de professores e funcionários, 
mas falta deles.”

tes e funcionários de apenas 15% e 
11%, respectivamente. 

Apoio à luta 
Entidades sindicais, intelectuais, 

artistas e a comunidade acadê-
mica em geral apóiam a luta dos 
trabalhadores da USP. Durante o 
ato “SOS USP”, várias foram as de-
clarações de solidariedade e críti-
cas à gestão da Universidade, com 
apoio do músico Tom Zé, que se 
apresentou no ato. 

Ely Veríssimo, diretor do 
Sintrajud e mestrando em 

Letras da USP.

Ato em apoio à greve dos servidores

Divulgação Sintusp


