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Greve é suspensa, mas 
mobilização continua
Assembleia define continuidade do estado de greve e atividades para seguir com a pressão por reposição salarial. 

A greve em São Paulo está suspensa a partir desta segunda-
-feira (15). A decisão foi tomada durante assembleia geral 
realizada no dia 11, no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa. A 
categoria também decidiu realizar ato na JF/TRF, reunião do 
Conselho de Base e Apagão geral. 

Além de São Paulo, Distrito Federal, Santa Catarina, Bahia, 
Piauí e Rio Grande do Norte também votaram pela suspensão 
do movimento.

O recuo é importante para que a categoria avalie a greve 
com maior profundidade e se reorganize para continuar cons-
truindo o movimento com esforço e compromisso. “O desafio 
que se impõe é trazer mais gente para a nossa luta, pois so-
mente lutando vamos conseguir impor nossas reivindicações. 
O chamado à participação é a melhor maneira de construir a 

mobilização”, ressaltou Inês Leal de Castro, diretora do Sin-
trajud.  

“Saímos da greve com a cabeça erguida. Temos de nos orgu-
lhar da coragem de lutar por uma causa justa, a nossa causa”, 
disse Filipe Gomes Lira, servidor da JT Barra Funda.

Continuidade da luta
Mesmo com a suspensão, o estado de greve permanece. A 

assembleia deliberou um calendário de atividades com a rea-
lização de um ato na Justiça Federal/TRF-3 na próxima quin-
ta-feira (18) e reunião do Conselho de Base no dia 20, quando 
diretores de base e servidores organizarão o Apagão Nacional 
nos tribunais, marcado para o dia 24. 

Além de assembleia estadual, nesse mesmo dia há indicativo 
de um ato em Brasília.

18/09 – Ato na JF/TRF, das 14h às 16h.
20/09 – Reunião do Conselho de Base.

24/09 – Apagão Nacional do Judiciário 
- Assembleia estadual- Indicativo de ato nacional em Brasília 

Calendário de mobilização

Jesus Carlos

11.09.14 - Servidores votam em assembleia na JT Barra Funda
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Mesmo se o PL 7920/2014 
fosse aprovado hoje, a catego-
ria ainda amargaria mais dois 
anos de perdas inflacionárias. O 
projeto prevê a reposição sala-
rial dos servidores do Judiciário 
Federal em seis parcelas semes-
trais, a partir de julho de 2015.

Esse parcelamento pode tra-
zer aumento real para a catego-
ria somente a partir de julho de 
2017, segundo cálculos de Wa-
shington Moura Lima, econo-
mista que assessora o Sintrajud.

O economista projetou uma in-
flação de 92,59%, considerando o 
período de junho de 2006 (data 
da aprovação do PCS-3) a no-
vembro de 2017 (mês que antece-
deria a aplicação da última parce-
la prevista no projeto de lei). 

Nesse cenário, a categoria te-
ria aumento real somente nas 
duas últimas parcelas, em julho 
e em dezembro de 2017. Ainda 
assim, o ganho sobre a inflação 
seria de apenas 9,42%. O estudo 
considera a média da carreira 
efetiva (VB + GAJ) e reforça a 
urgência da reposição. 

Em outro estudo, Washington 

PL 7920 mantém corrosão 
salarial por dois anos

Com reposição em seis parcelas, aumento real viria só em julho de 2017, diz estudo

havia mostrado que os servi-
dores hoje recebem, em média, 
70,47% do salário de junho de 
2006.

Servidores não consultados
O PL 7920 foi enviado ao 

Congresso pelo novo presidente 
do STF, Ricardo Lewandowski, 
no final de agosto, sem consulta 
aos servidores e sem um acordo 
com o Poder Executivo.  

 O projeto contém a mesma 
tabela salarial do substitutivo 
ao PL 6613/2009, que resultou 
da mesa de negociação com os 
servidores instalada no primei-
ro semestre e já se estava na Co-
missão de Finanças da Câmara. 

A novidade é o parcelamento 
da reposição ao longo de seis 
semestres. Além disso, o proje-
to terá de tramitar por todas as 
comissões na Câmara. 

Debates sobre conjuntura e re-
forma da previdência fazem parte 
da programação do IV Encontro 
Regional Sudeste de Aposentados 
e Pensionistas, que será realizado 
entre os dias 27 e 30 de setembro, 
no Hotel Atlântico, em Santos. 
Participam representantes dos es-
tados do Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, São Paulo e Minas Gerais.

O evento organizado pelo 
Sintrajud terá como palestran-
tes Valério Acary, doutor em 
história pela USP, e Rodrigo 
Ávila, economista da Auditoria 
Cidadã da Dívida. 

O Encontro também terá ati-
vidades que promovem a quali-
dade de vida, como uma oficina 
de Tai Chi Chuan, com Jeanne 
Kuk, professora e consultora em 
autocuidado, que sugere a prática 
de atividades físicas e automassa-
gens, inspiradas nos princípios da 
medicina tradicional chinesa.

Haverá também atividade de 
botânica, com Zelia Rodrigues 
de Melo, professora e coorde-
nadora do Herbário Científico 
da Universidade Santa Cecília; 
e aulas de dança de salão, com 
os professores Paulinho e Egle, 
que já trabalham com o Núcleo 
de Aposentados e Pensionistas 
do Sintrajud.

Encontro dos 
Aposentados 

define 
programação

Sintrajud organiza a ativi-
dade entre os dias 27 e 30 
de setembro, em Santos

18/09: 
reunião dos 
oficiais de 

Justiça 

O Núcleo dos Oficiais de 
Justiça do Sintrajud reali-
za nesta quinta-feira, 18, 
às 14h30, no auditório do 
Sintrajud, reunião para 
debater temas como o des-
conto da indenização de 
transporte (JF e TRT-2) e 
compensação do serviço 
em razão de adesão às gre-
ves; condições de trabalho 
dos OJAFs e lotação dos 
novos oficiais na JF; apo-
sentadoria especial, entre 
outros assuntos de interes-
se da categoria. Participe!

A partir das 14h30, no 
auditório do Sintrajud

Imposto Sindical 2014:
não perca o prazo!

Doe ao fundo de greve até 30 de setembro
e fortaleça a luta da categoria (*)

(*) O Imposto Sindical é descontado apenas dos servidores da Justiça Federal e do TRF-3.

Como doar 
Preencha o termo de re-
núncia e doação no site do 
Sintrajud (www.sintrajud.
org.br) até 30 de setembro. 
Caso não autorize, o im-
posto será devolvido, mas 
é necessário que os dados 
do servidor estejam atuali-
zados no cadastro da enti-
dade, o que deve ser feito 
também pelo site.
 
Por que o Sintrajud é con-
tra o Imposto Sindical?
O Sintrajud não recebe o di-

nheiro do Imposto Sindical 
porque entende que um 
sindicato deve sustentar-
-se com contribuições 
voluntárias. Assim o sin-

dicato se mantém inde-
pendente de governos.

Mais informações em 
www.sintrajud.org.br
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O recado foi dado. Centenas de servidores em 
greve vestiram preto, enfrentaram o sol forte e fi-
zeram o ‘enterro’ da autonomia do Judiciário. Mos-
travam, assim, aos presidentes dos poderes da Re-
pública a insatisfação dos servidores com oito anos 
de perdas salariais acumuladas e com a falta de 
perspectivas concretas de aprovação dos projetos 
que repõem o poder aquisitivo dos salários.

Os trabalhadores contestaram o corte promovido 
pela presidenta Dilma nas previsões orçamentárias 
do Poder Judiciário e do MPU para 2015, que ex-
clui recursos para os projetos salariais.

A manifestação que levou trabalhadores do Ju-
diciário Federal e do MPU de Brasília e de mais 15 
estados do país à Praça dos Três Poderes, na quar-
ta-feira (10), ‘marcou’ a posse do ministro Ricardo 
Lewandowski na presidência do Supremo Tribunal 
Federal. O ato demonstrou que as ‘boas intenções’ 
do ministro são insuficientes para enfrentar a polí-
tica de congelamento salarial do governo e incapa-
zes de tranquilizar os servidores.

Na véspera do ato, o presidente eleito do STF rece-
beu dirigentes da Fenajufe e do Sindjus-DF. Lewan-
dowski prometeu buscar o governo para negociar a 
aprovação das propostas, mas não deu garantias e 
disse que dificilmente falaria sobre isso com a presi-
denta Dilma antes das eleições de outubro. 

Posse reuniu cúpula dos poderes
Enquanto o ato transcorria, dentro do Supremo parti-

cipavam da cerimônia a presidente da República, Dilma 
Rousseff (PT), o vice-presidente, Michel Temer (PMDB-
-SP), os presidentes do Senado Federal, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), e da Câmara dos Deputados, Henrique 
Alves (PMDB-RN), o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, e o presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Marcus Vinicius Furtado Coelho.

Assembleia em Brasília
A direção do Sindjus-DF tentou suspender o ato, 

aprovado no Comando Nacional de Greve da Fenajufe 
e na assembleia da categoria no Distrito Federal. Para 
isso, antecipou a convocação da assembleia marcada 
para sexta-feira (12), desrespeitando o estatuto da enti-

Protesto no STF celebra 
unidade nacional da categoria
Servidores fazem “enterro” simbólico da autonomia do Poder Judiciário no dia da posse 

de Lewandowski e mostram que a luta vai continuar

A importância da participação 
dos servidores de São Paulo no 
ato nacional foi ressaltada na as-
sembleia de quinta-feira (11). Sem 
a mobilização do Sintrajud, que 
levou equipamento de som, cor-
netas, apitos, balões pretos, entre 
outros itens, o ato não teria cum-
prido o papel de mostrar a indig-
nação da categoria com a ausência 
de negociação pelos oito anos de 
perdas salariais.

A diretoria do Sindjus-DF ten-
tou enfraquecer o ato ao buscar 
cancelar a atividade horas antes. 
“É triste perceber que há direções 
de sindicatos que lutam contra a 
própria categoria”, disse Tauff Ga-
nem de Abreu, servidor da JT. 

SP puxa ato nacional em Brasília

dade. Mas, diante da determinação dos servidores de pro-
mover a manifestação, acabou participando.

“Hoje fizemos em Brasília um dos atos nacionais mais vi-
brantes e contagiantes dos últimos tempos, onde a cúpula 
do Judiciário, a presidente Dilma e os presidentes da Câma-
ra e do Senado foram cobrados a respeitar a independência 
e a autonomia do Poder Judiciário”, disse Adilson Rodri-
gues, servidor da JF de Santos e diretor da Fenajufe.

Discurso de Lewandowski
No discurso de posse, o presidente do STF, tendo ao seu 

lado Dilma e os presidentes das casas legislativas, falou em 
“restaurar a autoestima dos honrados magistrados e opero-
sos servidores do Poder Judiciário” e em dar “particular aten-
ção à recuperação de suas perdas salariais”. Mas não tocou 
na quebra da autonomia, aspecto mais grave desse processo.

Marcos Vergne

Marcos Vergne

... a  instalação da mesa de ne-
gociação no STF, reivindicada 
durante oito meses pelos servi-
dores, da qual se extraiu o subs-
titutivo ao PL 6613/09 com a  
aplicação da GAJ de 90% sobre 
a tabela de vencimentos básicos.

... o Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) a aprovar nota téc-
nica contrária à PEC 59/2013, 
que excluiria os servidores do 
Judiciário Federal do Regime 
Jurídico Único - RJU (Lei nº 
8.112/90).

... o afastamento da criação de 
carreiras exclusivas, possibilidade 
que vinha sendo estudada nos tri-
bunais superiores e que ameaçava 
a unidade da categoria. 

... o procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, a entrar com  
um mandado de segurança no 
STF contra o corte no orçamento 
promovido pela presidente Dilma 
Rousseff (PT).

... presidentes de diversos tri-
bunais apoiassem formalmente 
o pleito da categoria. A desem-
bargadora Doralice Novaes, do 
TRT-2, enviou ofício para cinco 
senadores solicitando apoio ao 
reajuste salarial. 

A greve 
impulsionou...

10.09.2014 - “Dilma” participa do “enterro” da autonomia do Judiciário

10.09.2014 - Servidores de São Paulo durante ato na Praça dos Três Poderes

15.05.2014 - mesa de negociação

16.06.2014 - aprovação da nota do CNJ

02.09.2014 - audiência com Janot

15.05.2014 - Ato na JT Barra Funda
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O assédio moral foi pauta de 
dois atos dos servidores do Judici-
ário Federal na última semana. No 
sábado (06), os colegas de Marília 
conversaram sobre o tema (leia 
mais nesta página) e na terça-feira 
(9) foi a vez dos trabalhadores da 
capital denunciarem essa violên-
cia, com um ato em frente ao fó-
rum das Execuções Fiscais.

“O assédio tem caminhado a pas-
sos largos no Judiciário, como for-
ma de acelerar o andamento dos 
processos”, disse Erlon Sampaio, 
diretor do Sintrajud, no ato nas 
Execuções Fiscais, que teve a par-
ticipação de servidores da capital e 
da Baixada Santista e contou com 
uma palestra sobre o tema.

Angélica Olivieri, diretora do 
Sintrajud, destacou que o assédio 
moral leva as pessoas ao limite. 
“O assédio moral é uma forma de 
tentar controlar as pessoas”, disse, 
denunciando chefes que chegam a 
controlar o tempo que os servido-
res usam para ir ao banheiro.

Psicólogo e assessor do Sintra-
jud, Daniel Luca explicou que o 
assédio moral, as metas e a piora 
das condições de trabalho estão 
relacionados. E que os grevistas e 

ativistas acabam sendo alvos por-
que denunciam as más condições 
de trabalho: “O assédio serve para 
se livrar ou neutralizar um indiví-
duo que se coloque como obstá-
culo aos planos de poder no local 
de trabalho”, disse.

Ele observou que apesar das de-
núncias de comportamentos vio-
lentos de chefias e magistrados a 
instituição não pune os assediado-
res, o que incentiva a prática.

Enfrentando o assédio
O ato nas Execuções Fiscais foi 
uma forma de enfrentar as más 
condições de trabalho e a pressão 
por resultados, que são realidades 
no prédio. Para se ter uma 
ideia, a administração obrigou 
os servidores a trabalharem 
“amontoados” no saguão do 
edifício e há um supervisor que 
humilha, constantemente, os 
trabalhadores.

Após o ato, os servidores fizeram 
um “escracho” nas salas adminis-
trativas do saguão das Execuções 
Fiscais. Ordenadamente, eles en-
traram nas salas e espalharam ade-
sivos repudiando o assédio moral.

A ideia foi dada por colegas da 

Atos denunciam assédio moral
e organizam a categoria para enfrentá-lo

A não punição dos assediadores incentiva a prática, diz psicólogo

Encontro em Marília discute 
organização no trabalho e assédio

Justiça Trabalhista, que no fórum 
Ruy Barbosa “escracharam” um 
chefe assediador. Servidores de 
outros locais foram até a vara em 

que ele trabalhava e espalharam 
adesivos. “Foi o coletivo enfren-
tando o assédio”, descreveu Henri-
que Sales, servidor daquele fórum.

Servidores da Justiça Federal da 
região de Marília discutiram, no sá-
bado (6), a organização no local de 
trabalho e o assédio moral. Promo-
vido pelo Sintrajud, o evento teve a 
presença de servidores da Justiça Fe-
deral, do Ministério do Trabalho, do 
Ministério da Saúde e do INSS.

Os debates apontaram, como entra-
ves à organização dos trabalhadores 
no local de trabalho, o individualis-
mo e a meritocracia, além da utiliza-
ção das funções comissionadas e CJ’s 
como instrumentos de pressão.

Assédio moral
O assédio moral, além de causar 

danos à saúde dos trabalhadores, 
também impede que eles se organi-
zem. Por outro lado, a organização é 
um instrumento de combate ao assé-
dio, lembrou a diretora do Sintrajud 
Angélica Olivieri.

O psicólogo Daniel Luca, que as-
sessora o Sintrajud, mostrou que a 
reação ao assédio pode se dar em três 
níveis, com atendimento psicológico, 
medidas judiciais e a solidariedade 
entre os servidores, incluindo a atua-
ção do sindicato. O Sintrajud oferece 
atendimento inicial a servidores víti-
mas de assédio moral.

“O evento permitiu um sério deba-
te sobre questões de grande interesse 

para a categoria”, disse o servidor da 
JF de Marília e diretor do Sindicato 
João Carlos Carvalho. Ele destacou  
também a aproximação entre  sindi-
cato e servidores do interior, com o 
objetivo de fomentar a organização 
da base e ouvir as demandas locais.

Nos dias que antecederam ao en-
contro em Marília, Angélica Olivieiri 
visitou os fóruns federais de Assis, 
Bauru e Tupã.

O Sintrajud está encami-
nhando ofício aos presiden-
tes dos tribunais de São Pau-
lo para negociar a reposição 
dos dias de greve. 

Com base nas últimas pa-
ralisações da categoria, é 
provável que seja definida 
a compensação em serviço, 
sem corte de vencimentos e 
sem vinculação com as ho-
ras paralisadas. 

O Sintrajud orienta os 
servidores a não aceitarem 
repor os dias de greve antes 
da formalização da propos-
ta e, muito menos, compen-
sar o serviço atrasado hora 
a hora. Caso ocorram essas 
situações, o sindicato deve 
ser comunicado imediata-
mente para tomar as medi-
das necessárias.

Compensação 
dos dias de 

greve

Fotos: Kit Gaion

Acima, servidor do Fórum de Execuções Fiscais denuncia más condições de trabalho.

06.09.2014 - Servidores participam de atividade na sede do Sinsprev em Marília

09.09.2014 - Retrato 
do adoecimento: 

medicamento tarja 
preta compõe cenário 

da estação de trabalho. 

O
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Encarte especial

Este Congresso não nos representa. Construir um Brasil para os Trabalhadores!
Ana Luiza atua há 19 anos na linha de frente das greves e conquistas do judiciário. 
Esteve ao lado da categoria na luta por serviços públicos de qualidade para a 
população, em defesa dos direitos do servidor público, tais como reposição das 
perdas salariais, melhores condições de trabalho e pelo direito à data-base.
Ana Luiza também luta no combate a opressão, em especial contra a violência 
machista. Hoje, a cada 90 minutos uma mulher é assassinada. A cada 12 segun-
dos outra é estuprada. Também é preciso criminalizar a homofobia e lutar contra 
o racismo.
Outra defesa importante é a suspensão do pagamento dos juros da dívida. O go-
verno segue priorizando o pagamento da divida e ignorando as reais necessida-
des da população. Ana Luiza defende o redirecionamento destes recursos para in-
vestir em moradia, educação, saúde e transporte público gratuito e de qualidade.

O Sintrajud vai promover um debate entre os 
candidatos da categoria nas eleições de outubro. 
O evento é uma tradição do Sindicato, sendo re-
alizado em todos os anos de eleição. Estão con-
vidados todos os servidores candidatos no esta-
do de São Paulo.
O Sindicato também colocou à disposição dos 
servidores candidatos um espaço no jornal da 
entidade, para a apresentação de suas propos-
tas, presentes neste encarte. Os textos e fotos 

aqui publicados foram enviados pelos servidores 
candidatos até sexta-feira (12), sendo de sua in-
teira responsabilidade.
Para participar do debate, os candidatos devem 
entrar em contato com a secretaria política do 
Sindicato, pelo telefone (11) 3222-5833, ou en-
viar email para: secpolitica@sintrajud.org.br.
O debate será no dia 17 de setembro, às 19h30, 
na sede do Sintrajud (rua Antonio de Godoy, 88, 
15° andar).

Eleições 2014: candidatos da categoria 
vão debater no Sintrajud no dia 17

Evento será no dia 17 de outubro, às 19h30 na sede do Sindicato

AnA LuizA (TRF-3)

Senadora
PSTu - 161



1)Expansão da educação em período integral: já existe, é boa, mas apenas 5% 
das Escolas Estaduais são regidas por esse sistema - sei do que estou falando, pois 
meu filho estuda em uma delas; 
2)Valorização do serviço público (via de mão dupla): melhores condições para 
os servidores estaduais (incluindo remuneração) e equalização para uma melhor 
prestação do Serviço Público;
3) Saúde Pública, aperfeiçoamento da promoção de medidas eficazes para con-
trole de natalidade animal (já tem, mas precisa melhorar e alcançar o interior);
4) Ainda sobre Saúde Pública, quero discutir a humanização do parto inclusive 
com a inserção da figura das “Doulas” nos Hospitais Públicos;
5)Meio Ambiente: educação e eventual normatização para punição daqueles que 
utilizam árvores como lixeira.
Estas políticas públicas passam pela Alesp, inclusive, para a consequente dotação 
orçamentária.
Porém, o mais importante, a meu ver, faço parte de uma nova geração de políti-
cos, sem comprometimento com o velho sistema. Estou ávido por fazer parte da 
renovação na nossa política.

Ação eficaz da Justiça depende de funcionários capacitados e aumento do núme-
ro de unidades de atendimento 
A legislação conferiu aos cidadãos o acesso aos Juizados Especiais como forma de 
garantir celeridade na defesa de direitos. Porém, o baixo número de unidades so-
brecarrega os servidores e faz com que esses órgãos já não sejam capazes de aten-
der rapidamente às solicitações. Sem advogado, a coisa não anda. A situação enseja 
duas soluções propostas por Angelo Vaz: trabalhar pelo aumento do número de 
unidades dos Juizados Especiais e de concursos para a contratação de servidores. 
Angelo Vaz, servidor da Justiça Federal há 13 anos e professor de Filosofia do 
Direito, vê, na correção da legislação, uma oportunidade de crítica da realidade 
social e efetiva mudança rumo a uma Sociedade Justa. O foco nos direitos civis é 
a principal meta de sua atuação, impedindo que o Estado permita, por exemplo, 
que a economia interfira na justiça a ponto de barrar direitos dos cidadãos. 

AnGELO VAz (TRF-3)

Nasci na cidade de Sete Barras – SP, primogênito de José Roberto e Antonia, 
tenho mais seis irmãos. Por imposição do trabalho de meu pai, também servi-
dor público federal, minha família mudou-se para São Vicente, onde fui criado, 
formei-me em direito e engajei na Justiça Federal em Santos no ano de 1996. 
Sou casado desde 1987 com minha amada Leonina Carvalho Corrêa. Temos cinco 
filhos Jéssica, Bruna, Ana Paula, Jessé Filho e Gabriel. A Bruna casou-se em 2008 
com Roberto Junior, dessa união temos dois netos a Raquel e o Bernardo. Após 
quase duas décadas atuando na Justiça Federal, nove como Diretor, tendo con-
tato com a legislação diariamente e com as dificuldades práticas encontradas na 
aplicação da lei, instigou-me a buscar contribuir em um âmbito onde as mesmas 
são discutidas e elaboradas, assim decidimos colocar nossa energia, nosso cora-
ção, nossas faculdades intelectuais – poucas diga-se de passagem – a serviço da 
população nesse novo desafio.
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