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CJF adia decisão sobre uso das
sobras para o reenquadramento
Conselho faz primeira reunião do ano, mas não define quitação da dívida com os servidores
Com informações da Fenajufe
Na primeira sessão do ano, o Conselho da Justiça Federal (CJF) adiou,
com pedido de vista, as decisões de
maior interesse para os servidores. O
Conselho se reuniu na segunda-feira
(9), mas não chegou a definir nem a
destinação das sobras orçamentárias.
A categoria reivindica que esses
recursos sejam usados para quitar o
passivo do reenquadramento. Também
ficaram sem definição os processos que
tratam do enquadramento dos auxiliares operacionais de serviços diversos
e a extensão do reenquadramento aos

servidores aposentados e pensionistas.
Em dezembro, o CJF autorizou o
uso de saldo orçamentário para quitar
passivos de até R$ 5 mil relativos ao
reenquadramento na tabela salarial.
No mesmo mês a Fenajufe protocolou
requerimento perante a presidência do
órgão, cobrando a quitação da divida
com todos os servidores, incluindo os
que tinham mais de R$ 5 mil a receber.
O pedido foi reiterado no último dia 4.
A Justiça Federal encerrou o ano de
2014 com um saldo orçamentário de
R$ 681,4 milhões, segundo um estudo
elaborado pelo economista Washington Moura Lima, assessor do Sintrajud.

CFJ disse que encaminharia as pendências somente após a aprovação da Lei Orçamentária Anual, prevista para março.
“Existe orçamento para efetuar o
pagamento, mas falta disposição política para fazê-lo”, afirma Cledo Vieira,
outro coordenador da Fenajufe que
acompanhou a sessão do CJF.
Ambos os dirigentes conversaram
com diversos membros do Conselho,
buscando convencê-los a aprovar o
uso das sobras para quitar o débito. O
presidente do CJF prometeu agendar
uma reunião com a Fenajufe para tratar desse e de outros itens de interesse
dos servidores.

Só em despesas de pessoal e encargos
sociais, a sobra é de R$ 125,7 milhões.
“Esse valor é mais do que suficiente
para quitar a dívida com os servidores,
que é estimada em cerca de R$ 40 milhões”, diz o coordenador da Fenajufe
Adilson Rodrigues.
Adilson foi um dos representantes
da Federação que acompanhou a sessão do CJF e cobrou do presidente do
Conselho a utilização das sobras para
quitar a dívida. O débito já foi liquidado nos ramos trabalhista e eleitoral, e
no próprio STJ, instância máxima da
Justiça Federal no país.
No final da sessão, o presidente do

Dos tribunais para as letras
Desde 2000, quando se aposentou no
Fórum Pedro Lessa, da Justiça Federal, a
servidora Elisabete Maria de Paula vem se
dedicando cada vez mais à literatura, principalmente para crianças.
Já são três livros infantis publicados nos
últimos anos: “Dê-me um conto que eu conto um conto” (Cabral Editora Universitária,
2001), “Borbocleia – a borboleta com mil
e uma ideias” (Editora Hércules, 2012) e
“O Pião” (Cabral, 2013). Antes, ela já havia
publicado a coletânea de poesias “Permissão”, que saiu pela editora Edicon, em 1988,
quando ainda trabalhava no Judiciário.
Para este ano, Elisabete prepara o lançamento de “Minha vida de cachorro”, que
conta a história da amizade entre um cachorro e um menino. Também pretende
passar a escrever para adultos. “Pode ser que
aí muitas coisas de quando trabalhei no Judiciário sirvam como matéria-prima”, prevê
a autora, de 61 anos.
Elisabete já participou de feiras literárias
e teve seus livros adotados em escolas, como
paradidáticos. “Agora isso está mais difícil,
porque os professores já não têm tanta autonomia para escolher as obras que vão usar
na sala de aula”, afirma. Com exceção do livro de poemas, os demais estão à venda nos
sites das editoras e nas livrarias.

Divulgação

Aposentada da JF investe na carreira literária

Correções no
Calendário
do Sintrajud
O calendário de 2015 que
o Sintrajud distribuiu aos
associados no início do ano
contém alguns erros, pelos
quais pedimos desculpas aos
que receberam o brinde.
Veja as correções a seguir:
Março
16, 17 e 28 NÃO são feriados.
Abril
1 e 2 são feriados (Semana Santa)
Agosto
11 é feriado (Instalação dos
cursos jurídicos no Brasil)
Dezembro
20 – início do recesso do
Judiciário (e não 19)

Elisabete e um
de seus livros
infantis.

Federais lançam campanha conjunta no dia 25
Servidores públicos de todo o país traçam pauta e calendário de campanha salarial e podem ir à greve juntos
Por Hélcio Duarte Filho
Os servidores públicos federais vão lançar campanha salarial conjunta, com ato em
Brasília, no dia 25 de fevereiro. A manifestação é parte do calendário de mobilização
aprovado, por consenso, no encontro que
reuniu representantes dos mais variados
segmentos do funcionalismo e de praticamente todos os estados do país, no sábado
(31) e domingo (1º), na capital federal.
Eles já sinalizam a construção de uma
greve nacional no primeiro semestre do ano
caso o governo federal não recue e negocie
um acordo com o conjunto da categoria.
Mais de 400 servidores participaram da
atividade que formou as bases para lançar
a campanha salarial unificada, tendo pela
frente o desafio de exigir respeito à data-base e enfrentar os ataques a direitos trabalhistas e previdenciários desferidos pelo
governo da presidente Dilma Rousseff (PT).
Foram dois dias de debates em plenário e reuniões de grupo, nos quais os participantes puderam aprofundar um pouco
mais as discussões. Realizado no hotel Brasília Imperial, o evento deu continuidade
ao seminário de novembro do ano passado,
quando os primeiros eixos comuns da pauta de reivindicações foram traçados.
A reunião desse fim de semana agregou
mais itens às reivindicações, combinando
as demandas salariais e mais corporativas
à defesa do serviço público e de um atendimento melhor à população.
O calendário de mobilizações prevê

Críticas ao governo
Os servidores aprovaram ainda um manifesto que contesta os recentes ataques do
governo Dilma aos direitos previdenciários
e trabalhistas. Assinado pelas entidades
sindicais nacionais do funcionalismo, o
manifesto aponta, na política traçada pelo
Planalto, a intenção de atacar os serviços
públicos e os trabalhadores em geral. O documento também reafirma a luta contra as
privatizações.
“As mudanças na Previdência são as
mais pesadas contra trabalhadores desde
as reformas de 1998 na era FHC e de 2003,
no governo Lula, e que levou, já no governo
Dilma, à privatização da previdência pública através da criação do fundo de pensão
para o funcionalismo federal (Funpresp)”,
diz trecho do documento.
“O Fórum das Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos federais repudia estas
medidas de ajuste fiscal e de ataques aos
trabalhadores por parte do governo Dilma
e conclama os servidores públicos a fazer
uma grande mobilização.”
Ato nacional no Rio
Também integra o calendário inicial da
campanha o ato nacional contra a Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

AULAS DE
FILOSOFIA
Jef, servidor aposentado do
TRE, está tramando um curso
de filosofia. O curso começaria
em março, na sede do Sindicato, e as aulas seriam quinzenais,
em algum dia da semana à
noite, ministradas por Sílvio
Rosa Filho, professor de filosofia da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp). Para mais
detalhes, entre em contato com
o Jef: (11) 3062-8712.
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Mais de 400 servidores participaram dos dois dias de debates
e toda forma de privatização da saúde. O
ato acontecerá no dia 6 de março, no Rio de
Janeiro, e deverá levar ao deslocamento de
representações e caravanas de várias partes
do país para a capital fluminense.
A reunião ampliada em Brasília foi organizada pelo Fórum das Entidades Sindicais Nacionais dos Servidores Públicos
Federais, do qual participam 28 federações
ou sindicatos e três centrais sindicais (CSP-Conlutas, CUT e CTB).
Sindicatos dos servidores do Judiciário
Federal e do MPU e a federação nacional
da (Fenajufe), representados na reunião
nacional do funcionalismo, levaram a posição aprovada nos fóruns da categoria, de
participar da mobilização conjunta.

Calendário
25/02:

Ato de lançamento da campanha
salarial 2015 no MPOG (Bloco K), com
concentração às 9h. Dia Nacional de luta com
atos, assembleias e paralisações nos estados.

06/03: Ato nacional no Rio de Janeiro e nos

estados contra a privatização do SUS e a EBSERH

Março: Jornada de Luta nos estados, com
discussão sobre indicativo de greve.

07, 08 e 09/04: Jornada nacional de

Lutas, em Brasília com discussão sobre indicativo
de greve dos SPFs.

Pauta de reivindicações (eixos)

Mobilização/Campanhas

Índice linear de 27,3%.

Campanha nacional pela suspensão de toda criminalização aos movimentos sociais.
Campanha nacional pela melhoria dos serviços públicos e contra o desmonte do estado praticado pelo governo.
Reorganizar os fóruns estaduais dos Servidores Públicos Federais.
Indicar discussão nas bases das categorias, durante a jornada de março, sobre indicativo de greve por tempo indeterminado.
Pressionar o Congresso pela aprovação de projeto de lei sobre a negociação coletiva (Convenção 151).
Campanha pela suspensão do pagamento da dívida pública e realização de auditoria da dívida pública, como previsto na Constituição.
Pela revogação das MPs 664 e 665, entre outras, que retiram direitos dos trabalhadores.
Fazer cobrança no STF pelo julgamento da data-base.
Luta pelo aumento salarial dos trabalhadores.
Pela redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais aos trabalhadores da iniciativa privada, sem redução salarial.
Transposição dos anistiados para o RJU (Lei 8112/90)
Campanha pela liberdade de organização sindical nos locais de trabalho.
Campanhas por uma política adequada de saúde do servidor e combate ao assédio moral/sexual e às opressões.
Readmissão dos temporários demitidos na greve do IBGE.
Realizar Seminário nacional sobre precarização, terceirização e privatização no serviço público.
Confecção de um jornal em comum das entidades para a campanha salarial 2015, inclusive envolvendo temas nacionais, como a crise da água e energética.
Pela revogação das orientações normativas que mudaram os critérios para concessão de insalubridade e periculosidade.
Pela Petrobras 100% estatal e nacional. Pela condenação de corruptos e corruptores da Petrobras.
Campanha pela revogação do FUNPRESP e da EBSERH.

Anulação da reforma da previdência, realizada através da compra de votos dos parlamentares.
Extinção do fator previdenciário.
Isonomia salarial e de todos os benefícios entre os poderes.
Incorporação de todas as gratificações produtivistas.
Fim da terceirização, que retira direito dos trabalhadores. Repudiar toda forma de
terceirização, precarização e privatização.
Concurso público pelo RJU.
Combate a toda forma de privatização.
Pela aprovação da PEC 555, que extingue a cobrança previdenciária dos aposentados.
Regulamentação da jornada de trabalho para o máximo de 30 horas no serviço público,

Os textos serão publicados por ordem de
chegada e devem trazer o nome e uma breve
apresentação do autor (Ex.: Fulano de tal, servidor aposentado do TRE). O tamanho pode
variar entre 1.500 e 2.000 caracteres com espaços. PARTICIPE!

Renata Maffezoli – Andes/SN

desde o lançamento da campanha salarial
até três dias de protestos em Brasília, de 7
a 9 de abril, nos quais a proposta de iniciar
greve por tempo indeterminado de toda a
categoria estará em pauta.

Pela aprovação do PL 4434, que recompõe as perdas salariais.

Escreva para o “IDEIAS”!
O Jornal do Judiciário vai reativar o espaço
Ideias, seção de artigos aberta à participação
dos leitores. Envie para o Departamento de
Imprensa do Sindicato a sua colaboração: você
pode escrever sobre qualquer tema. Não será
aceito conteúdo ofensivo ou discriminatório.
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sem redução salarial.
PEC 170/2012 – aprovação de aposentadoria integral por invalidez.
Reafirmar paridade entre ativos, aposentados e pensionistas.
Liberação de dirigentes sindicais com ônus para o estado, sem prejuízo às carreiras.
Pela revogação do FUNPRESP e da EBSERH

Protesto no STF critica reajuste só para cúpula
Servidores de Brasília e de mais dez estados participaram do ato e exigiram reposição salarial
Servidores do Judiciário
Federal e do Ministério Público da União se reuniram em
frente ao STF na manhã do dia
2 e expuseram a indignação
da categoria com o acordo de
gabinetes que levou à aprovação, no final do ano passado,
apenas dos projetos salariais
das cúpulas dos três poderes.
O ato ocorreu no mesmo dia
da solenidade que marcou a
abertura do ano judiciário.
A manifestação reuniu
servidores do Distrito Federal
e de mais dez estados do país,
dentre eles a delegação do Sintrajud-SP. Foi o primeiro ato
com representações sindicais
nacionais do setor desde que
a categoria teve seus projetos

excluídos da pauta do Congresso.
“O ato foi um desabafo, para
cobrar respeito e valorização dos
120 mil servidores que fazem funcionar o Poder Judiciário Federal
e o Ministério Público da União
no país”, resumiu o coordenador
da federação nacional (Fenajufe)
Adilson Rodrigues, servidor da
Justiça Federal de Santos (SP).
Lei Orgânica da Magistratura
Os trabalhadores seguem exigindo a inclusão de previsão de
recursos para os projetos salariais
da categoria na Lei Orçamentária
de 2015, ainda não aprovada pelo
Congresso Nacional.
Para Adilson, resolver a enorme defasagem salarial dos servidores tem que ser a prioridade

do STF. Na cerimônia daquele
dia, no entanto, Lewandowski preferiu dizer em seu
discurso que a aprovação da
nova Lei Orgânica da Magistratura (Loman) é a questão
prioritária para Supremo neste momento.
A minuta com o novo
texto, porém, vem recebendo
críticas por atender apenas aos
interesses dos magistrados,
sem dialogar com servidores
e população. “Ela busca consolidar vantagens e benefícios
[recém-obtidos] pela magistratura, sem avançar na democratização, melhoria de acesso,
transparência e controle social
sobre o Judiciário”, critica
Adilson. (HDF)

Servidores cobram de
deputados rejeição de MPs
Servidores federais entregaram carta aos parlamentares, no
dia 2, que reivindica o arquivamento de projetos de leis contrários aos interesses dos trabalhadores e a revogação das medidas
provisórias que cortam direitos
trabalhistas e previdenciários.
As MPs 664 e 665, de 30 de dezembro de 2014, têm de ser apreciadas pelos parlamentares até o
final de abril, caso contrário param
de vigorar (veja páginas 4 e 5).
O ato foi realizado durante
a abertura dos trabalhos legislativos. Os deputados e senadores
assumiram seus mandatos no
domingo (1º), quando elegeram o deputado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ) para a presidência da
Câmara e reconduziram o senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

para presidir o Senado.
Fim da taxação previdenciária
Representando entidades integrantes do Fórum dos Servidores Públicos Federais, os trabalhadores cobraram ainda que sejam
votadas antigas reivindicações,
como o fim da taxação previdenciária (PEC 555) e do fator previdenciário (PL 3299/2008).
“Foi armado um ‘corredor polonês’ e cada deputado ou deputada que passava recebia a pauta
dos servidores”, relatou Pedro
Aparecido, dirigente da Fenajufe
e do sindicato de Mato Grasso.
“O próximo passo será cada
sindicato nos estados entregar a
pauta para cada deputado ou deputada e fazer visita aos gabinetes”, explicou. (HDF).
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Direitos sob ataque: veja o que muda
na Previdência com as MPs de Dilma
Presidente começa o 2º mandato com a convocação dos trabalhadores para pagar a conta do ajuste fiscal

Pensão por morte
Como era

como fica

Carência: Sem carência nem
exigência de tempo mínimo de
matrimônio ou união estável

Carência: O segurado que faleceu deve ter pelo menos
24 meses de contribuição previdenciária e o mesmo
tempo mínimo de casamento ou união estável.

Prazo: Vitalícia

Prazo: Deixa de ser vitalícia nos benefícios concedidos
a partir de março: duração passa a variar de acordo com
a idade do pensionista e a expectativa de sobrevida
calculada pelo IBGE.

Valor: 100% da remuneração do
trabalhador segurado no INSS

Valor: Passa a ser de 50% do valor da aposentadoria,
com acréscimo de 10% para cada dependente de até 21
anos, até o limite de cinco dependentes.

Auxílio-doença
Como era

como fica

Valor: Representa 91% do salário do
segurado, limitado ao teto do INSS.

Valor: O teto será a média das últimas
12 contribuições.

Empresas arcam com 15 dias de
salário antes de o pagamento ser
assumido pelo INSS.

Empresas arcam com o custo de 30 dias
de salário antes do INSS.

Abono salarial
Como era

como fica

Carência: Tem direito ao benefício
quem trabalha com carteira assinada
pelo menos 30 dias, consecutivos ou
não, e recebe até dois salários mínimos.

Carência: Só terá direito quem trabalhou com carteira
assinada por 6 meses ininterruptos.

Valor: O benefício equivale a um salário
mínimo, para todos os trabalhadores

Valor: Passa a ser proporcional ao tempo trabalhado,
como ocorre com o 13º salário

Datas de pagamento: o benefício
é pago em 4 datas, no 2º semestre,
dependendo do mês de aniversário do
trabalhador.

Datas de pagamento: o governo estuda alongar
o calendário para 12 datas, deixando parte dos
pagamentos para o ano que vem.

Depois de encerrar seu primeiro
mandato com gastos bilionários
para realizar a Copa do Mundo e
para conceder desonerações fiscais
a grandes grupos econômicos, a
presidente Dilma Rousseff (PT)
inaugurou o segundo mandato
convocando os trabalhadores ao
pagamento da conta.
O ministro da Fazenda, Joaquim
Levy, estimou uma economia de
R$ 18 bilhões com as Medidas
Provisórias 664 e 665/ 2014, que
atacam diretamente os direitos
dos trabalhadores. Serão atingidos
especialmente os jovens em
empregos de alta rotatividade,
que terão mais dificuldades para
contar com a proteção do segurodesemprego, e as mulheres,
principais vítimas das restrições à
pensão por morte do cônjuge.
A população de baixa renda
também será duramente afetada
pelas mudanças no auxílio-doença,
no seguro-defeso e nas possíveis
alterações
no
calendário
de
pagamentos do abono salarial (PIS).

O que muda para os servidores públicos
As mudanças na pensão por morte do cônjuge
(MP 664/2014) valem tanto para trabalhadores da
iniciativa privada quanto para servidores públicos,
exceto a redução do valor dos futuros benefícios.
Nesse caso, a alteração só vale para o setor privado.

O setor público já possui um redutor de
30% para valores acima do teto do Regime
Geral da Previdência. Para modificar o valor
das pensões no serviço público, é necessário
aprovar emenda à Constituição.

Luta agora será
no Congresso
As medidas provisórias já estão em vigor,
mas a maioria das mudanças só vale a partir do
dia 1º de março. As MPs precisam, no entanto,
serem aprovadas pelo Congresso Nacional
para virar lei. Movimento nacional está sendo
articulado para derrubá-las, com a participação
de sindicatos, centrais e movimentos sociais.

Perícias médicas
Como era

como fica

No caso dos segurados do
Regime Geral da Previdência,
apenas o INSS estava habilitado
a fazer perícias médicas para
concessão de benefícios.

INSS poderá fazer convênios com
municípios, estados e até empresas
privadas para realizar perícias médicas.
Na prática, permite a privatização do
serviço.

ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse em
Seguro-desemprego Oentrevista
que o seguro-desemprego está “ultrapassado”.

Como era

como fica

Trabalhador tem acesso ao seguro desde
que tenha trabalhado 6 meses com carteira
assinada.

Na 1ª vez em que pedir o benefício, o trabalhador deve ter
pelo menos 18 meses de carteira assinada. Na 2ª solicitação, a
exigência é de 12 meses e só na 3ª volta a ser de 6 meses.

Nº de parcelas:
Quem trabalhou entre 6 e 11 meses com
carteira assinada, recebe 3 parcelas.
Quem trabalhou entre 12 e 23 meses, recebe
4 parcelas.
Quem trabalhou pelo menos 24 meses com
carteira assinada, recebe 5 parcelas.

Nº de parcelas:
Na 1ª solicitação, recebe 4 parcelas quem trabalhou entre 18 e 23
meses com carteira assinada e 5 parcelas quem trabalhou pelo
menos 24 meses.
Na 2ª solicitação, o trabalhador recebe 4 parcelas se tiver
trabalhado entre 12 e 23 meses e cinco parcelas a partir de 24 meses.
Na 3ª solicitação, permanece a regra anterior.

Seguro-defeso

Assistência financeira temporária, de um salário mínimo,
paga durante o período de reprodução das espécies.

Como era

como fica

Carência: O pescador artesanal tinha
acesso ao benefício a partir de um ano
após obter o registro na atividade.

Carência: O tempo mínimo na atividade passa a ser de
três anos e o beneficiário deve ter contribuído durante
pelo menos um ano para a Previdência.
Fica proibido acumular o seguro-defeso com outros
benefícios, exceto pensão por morte e auxílio-acidente
Não poderá ser concedido para atividades de apoio
à pesca, nem para familiares do pescador que não
atendam aos requisitos.

Podia ser acumulado com outros
benefícios, como auxílio-doença
e Bolsa-Família, por exemplo.
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No Judiciário, ano terminou
antes do orçamento
Economista aponta sobra de verbas nas Justiças Federal, Eleitoral e Trabalhista
Apesar da crise econômica e do
déficit nas contas públicas, o Judiciário Federal encerrou 2014 com sobras
orçamentárias significativas, que agora
podem ser contabilizadas como restos
a pagar e usadas no pagamento de despesas em 2015.
A existência dessas sobras é contraditória com várias demandas orçamentárias que existem no âmbito do
Judiciário Federal, como pagamento
de passivos e melhoria das condições
de trabalho, segundo observa o economista Washington Moura Lima, assessor do Sintrajud.
Ele fez um estudo sobre o montante
das sobras em cada ramo do Judiciário,
a partir de informações obtidas na Comissão de Orçamento da Câmara dos
Deputados e do Prodasen – Senado. O
levantamento mostrou saldos inclusive
nas despesas de pessoal.
Justiça Federal
A Justiça Federal encerrou o ano de
2014 com um saldo orçamentário de
R$ 681,4 milhões. O valor é resultado
da diferença entre um total de R$ 9,158
bilhões em despesas autorizadas e o pa-

JF 7,44%
JT 6,64%
JE 11,36%

gamento de R$ 8,476 bilhões. O saldo
representa 7,44% de todo o orçamento
da JF em 2014.
Nas despesas de pessoal e encargos
sociais, as sobras totalizaram R$ 125,7
milhões, sendo R$ 64,6 milhões no pagamento de pessoal ativo
O TRF-3 registrou saldo de R$ 42,0
milhões, sendo R$ 8,7 milhões nas despesas de pessoal e encargos sociais e
R$ 5,951 milhões com o pagamento de
pessoal ativo.
Justiça do Trabalho
A Justiça do Trabalho, que teve um
orçamento de R$ 15,740 bilhões, encerrou o ano passado com sobra de R$ 1,045
bilhão, ou 6,64% do total autorizado.
As despesas de pessoal e encargos
sociais tiveram saldo de R$ 121,3 milhões, sendo R$ 46,2 milhões no pagamento de pessoal ativo.
O TRT-2 fechou o ano com saldo de
R$ 87 milhões, de um total autorizado
de R$ 1,954 bilhão. Desse montante, as
despesas de pessoal e encargos sociais
responderam por sobras de R$ 17,1
milhões, sendo R$ 8,2 milhões no pagamento de pessoal ativo

JF R$ 681,4 MILHÕES
JT R$ 1,045 BILHÃO
JE R$ 705 MILHÕES
Justiça Eleitoral
A Justiça Eleitoral foi a que apresentou a maior sobra orçamentária,
em termos percentuais.
O saldo chegou a 11,36% de um
total autorizado de R$ 6,206 bilhões
para o ano de 2014. Com isso, a JE
terminou o ano registrando uma
disponibilidade de R$ 705 milhões.
As despesas de pessoal e encargos

CSP-Conlutas começa a organizar

2º congresso nacional

A CSP-Conlutas, central a que o
Sintrajud é filiado, realiza entre os
dias 4 e 7 de junho seu 2º congresso
nacional. O congresso será na Estância Árvore da Vida, em Sumaré
(SP). O prazo para recebimento das
contribuições e propostas de resoluções começa no dia 2 de março e
vai até o dia 23.
Têm direito a enviar representantes com direito a voz e voto todas as
entidades filiadas e que estejam em
dia com a tesouraria da entidade.
A eleição deverá ser sempre em
assembleia, exceto no caso das federações nacionais e estaduais, que
podem escolher seus representantes
pela diretoria da entidade.

Calendário
2 DE MARÇO – Data inicial para recebimento das contribuições e propostas de resoluções elaboradas pelas entidades e
movimentos filiados à Central.
9 DE MARÇO – Abertura do processo congressual com publicação das contribuições e propostas de resoluções em meio
eletrônico e abertura do cadastro para inscrição das entidades.
23 DE MARÇO – Data final para recebimento das contribuições e propostas de resoluções (essa data será avaliada na
próxima reunião da Coordenação Nacional).
23 DE MARÇO A 8 DE MAIO – Período de realização das assembleias das entidades sindicais e movimentos populares (a
assembleia deve ser comunicada à Secretaria com pelo menos cinco dias de antecedência).
15 DE MAIO – Data limite para inscrição dos participantes das entidades sindicais e movimentos populares, assim como
pagamento das taxas desses setores.
16 A 30 DE MAIO – Eleição dos representantes dos movimentos de luta contra a opressão e juventude (5% conforme o
Estatuto).
1º DE JUNHO – Data limite para pagamento das taxas dos movimentos de luta contra a opressão e juventude
4 A 7 DE JUNHO – Congresso.

sociais fecharam com saldo de R$
77,3 milhões, sendo R$ 46,1 milhões
no pagamento de pessoal ativo.
O TRE-SP, que teve um orçamento de R$ 555,6 milhões, ficou com
saldo de R$ 22,1 milhões.
As despesas de pessoal ficaram
com saldo de R$ 8,7 milhões, dos
quais R$ 7 milhões no pagamento de
pessoal ativo.

Dia 7 de
Março é dia
de atividades
no Sindicato
Prezados (as) Diretores
(as) de Base e ativistas do
SINTRAJUD
A Direção Executiva convida os (as) companheiros
(as) para participarem das
atividades do sindicato programadas para o dia 7 de
março, a saber:
10h: 42ª Reunião do Conselho de Base (ver edital)
15h: Debate sobre o Dia
Internacional de Luta das
Mulheres
16h: Assembleia Geral Extraordinária (ver edital)
Acesse no site do Sintrajud
a ficha de inscrição para
preenchimento e devolução
na Secretaria, aos cuidados
da funcionária Lucy.
Participe! Convoque os
colegas de trabalho para
discutir e deliberar sobre as
demandas da categoria!
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Salários acumulam defasagem de 40% desde o PCS-3
Inflação, falta de reajuste e de data-base derrubam poder de compra dos servidores
Por Hélcio Duarte Filho

67,70%, respectivamente.

Juízes, procuradores, parlamentares, ministros e a presidente da República não têm do
que reclamar quanto aos salários neste início de 2015: o ano
começou com um generoso aumento dos subsídios. Por outro
lado, os servidores do Judiciário
Federal e do MPU, cujos projetos salariais foram excluídos do
acordo de cúpula firmado no
final do ano passado, veem o
avanço da inflação corroer cada
vez mais a remuneração.
A defasagem decorrente do
aumento dos preços já demanda
um reajuste de 38,78% para que
os salários voltem, em termos reais, ao patamar de junho de 2006,
data da última reestruturação de
cargos e salários conquistada
pela categoria (PCS-3). É o que
mostra análise do economista
Washington Luiz Moura Lima,
que assessora o Sintrajud-SP.
Nestes oito anos e seis
meses – ainda sem considerar os números de janeiro – a
inflação acumulada alcançou
60,60%, de acordo com o Índice de Custo de Vida (ICV)
do Dieese – o Departamento
Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos. Ao
longo desse período, o único
reajuste foi arrancado na greve
de 2012 - três parcelas de 5%
sobre a folha de pagamento
em janeiro nos três anos seguintes, totalizando 15,76%.
A conta que chega aos
38,73% necessários para repor
o poder de compra já subtrai
o impacto desse reajuste. Mas
a impressão de que a perda do
poder aquisitivo dos salários
dos servidores é ainda maior
ganha mais força quando se observa a escalada dos preços em
setores básicos como alimentos,
educação e saúde, nos quais os
índices acumulados da inflação
bateram no mesmo período as
marcas dos 102,47%, 73,74% e

Dois pesos, duas medidas
Ao assinar a lei que aumentou os salários apenas das cúpulas dos três poderes, menos de
duas semanas após assumir o
segundo mandato, a presidente Dilma Rousseff (PT) acrescentou um elemento à política
que atropela a Constituição
Federal e ignora a data-base do
funcionalismo: instituiu um conhecido modelo em que a crise
econômica e o ajuste fiscal só
“justificam” o aperto salarial dos
servidores, mas são solenemente ignorados quando se trata de
engordar o contracheque do andar bem lá de cima.
A análise do assessor econômico do Sintrajud revela
não apenas que as perdas vêm
crescendo numa proporção
alarmante, como também mostra que o problema não se restringe ao bloqueio do governo
aos projetos de reestruturação
salarial – o desrespeito à data-base não pode ser colocado em
segundo plano.
“Caso o governo aplicasse
o dispositivo constitucional da
revisão geral anual para os servidores públicos, como há no
setor privado, a remuneração
dos trabalhadores do Poder Judiciário estaria bem menos arrochada”, observa Washington.
(*) Já considera a última parcela, de 5% em janeiro de 2015, do reajuste concedido em 2012

Inflação de
junho de 2006 a
dezembro de 2014

ICV-DIEESE

60,60%

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP
O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, por
seus coordenadores, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade, faz saber que fará
realizar a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 07 de março do ano corrente,
a partir das 16h, 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 auditório da entidade, situado na
Rua Antonio de Godoy, nº88, 15ª andar, próximo ao metrô São Bento. São Paulo/SP.
PAUTA:
Informes;
Campanha Salarial 2015;
Calendário de mobilização;
E, outros assuntos de interesse da categoria.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2015.
Inês Leal de Castro - Coordenadora Geral
Antonio dos Anjos Melquiades - Coordenador Geral

SALÁRIO DOS
SERVIDORES DO
JUDICIÁRIO
FEDERAL
ALIMENTOS

102,47%

EDUCAÇÃO

73,74%

SAÚDE

67,70%

15,76%

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
42ª REUNIÃO DO CONSELHO DE BASE DO SINTRAJUD/SP
O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, por seus Coordenadores Gerais e Executivos, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade (conforme parágrafo 1º do artigo 25), faz saber que fará realizar a 42ª REUNIÃO DO CONSELHO DE BASE
DO SINTRAJUD, no dia 07 de março do ano corrente, a partir das 10 horas, em primeira convocação – no auditório do Sintrajud (Rua Antonio de
Godoy, 88, 15ª andar, Centro), São Paulo/SP.
PAUTA:
Debate de Conjuntura;
Informes;
Campanha Salarial de 2015;
Debate sobre o Dia Nacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras – 8 de março;
E, outros assuntos de interesse da categoria.
A 42ª Reunião do Conselho de Base será aberta para todos os associados, com direito a voz, competindo apenas a Diretoria Executiva, Direção de Base
e Representantes dos Aposentados, o direito a voz e voto.
Para que os eventos do sindicato sejam realizados com empenho e organização, pedimos aos Diretores de Base e associados, que confirmem a presença até o dia 05 de março de 2015 na Secretaria, com a Juliana Silva – tel (11) 3222-5833 ramal: 224 e/ou por e-mail: secpolitica@sintrajud.org.br
para viabilizarmos o transporte, hospedagem e toda estrutura necessária para o evento.
Caso necessite de monitoria apontar na ficha de inscrição!
São Paulo, 09 de fevereiro de 2015
Inês Leal de Castro - Coordenadora Geral
Antonio dos Anjos Melquiades - Coordenador Geral
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Cadê a água que estava aqui?
A seca nos reservatórios brasileiros não é uma fatalidade da natureza,
mas o resultado da incompetência dos governantes. Quem sofre é a população
Divulgação

A crise no abastecimento de água e energia
resulta da falta de planejamento dos governos
e do despreparo do país para enfrentar a mudança climática. Ela terá impacto severo sobre
a vida dos trabalhadores, especialmente dos de
menor renda. Veja algumas consequências que
já estão no radar dos especialistas:
Recessão – a indústria e a agricultura terão de
reduzir a produção. Comércio e serviços podem ser
obrigados a diminuir horários de funcionamento,
o que também significa menor produção. Desde o
último racionamento, em 2001, muitas empresas já
adotaram medidas para se tornarem mais eficientes
no uso da energia elétrica e agora têm pouco espaço
para novas reduções do consumo.
Desemprego – produzindo menos, as
empresas terão de demitir, deprimindo ainda
mais a atividade econômica.

Tarifaço – as tarifas de água e luz já
subiram e novos aumentos estão programados. Eles se somam aos reajustes nas tarifas
de transporte e nos preços dos combustíveis.
Alta de preços – todos esses aumentos
são repassados aos preços dos produtos, com
destaque para os dos alimentos. A falta de
água também reduz as colheitas, encarecendo ainda mais os gêneros alimentícios, que
pesam principalmente no orçamento das famílias de baixa renda.
Corte de gastos do governo – com a economia em recessão, o governo arrecada menos.
Como já tem o orçamento muito comprometido com o pagamento de juros da dívida pública, acaba cortando investimentos e gastos. Isso
inclui cancelar a contratação de servidores e
congelar os salários do funcionalismo.

Crise faz o TRE reduzir
jornada de trabalho para seis horas
Medida atende a um pedido do Sintrajud, que reivindica a mudança também nos outros tribunais

Estudos no TRT
O TRT-2 pretende editar uma nova
portaria sobre a jornada de trabalho que
os servidores terão durante a crise. O
texto, que vai vigorar a partir de março,
pode reduzir a jornada para seis horas,
sem intervalo de almoço, como reivindica a categoria.
A decisão está nas mãos da presidente do TRT-2, desembargadora Sílvia
Devonald, que no dia 5 se reuniu com
representantes do Sintrajud e ouviu os
argumentos do Sindicato em favor da
jornada de seis horas. Participaram do
encontro os diretores Inês Leal de Castro, Lynira Sardinha e Antônio Melquíades, além do advogado Cesar Lignelli, do
Departamento Jurídico.
A intenção inicial da administração,
porém, é manter a jornada de sete horas
e mudar o horário de funcionamento
da Justiça Trabalhista, segundo indicou
a presidente durante a reunião. O expediente passaria a ser das 9h às 16h, com

atendimento das 10h30 às 15h ou das
9h30 às 16h.
De acordo com a presidente, o Tribunal fez estudos e essa foi uma das três
possibilidades levadas em consideração,
capaz de proporcionar uma economia de
750 mil litros por semana. A jornada de
seis horas levaria a uma redução ainda
maior no consumo de água, de 1 milhão
de litros por semana. A terceira alternativa estudada pelo Tribunal é a suspensão
do expediente às sextas-feiras, o que economizaria 500 mil litros por semana.
Resolução do CSJT
Segundo a desembargadora, a decisão do TRT-2 deve se fundamentar em
uma resolução do CSJT que considera a
jornada de trabalho dos servidores como
sendo de sete horas ininterruptas.
Para os representantes do Sintrajud,
porém, isso daria margem para que as
chefias passassem a exigir a jornada de
sete horas ininterruptas em vez da que
é adotada atualmente, de oito horas com
intervalo.
Esta não é a intenção da nova portaria,
segundo a presidente do TRT-2. Ela disse
que o Sindicato pode acompanhar a implementação da mudança para evitar uma
interpretação da norma nesse sentido.
Os representantes do Sindicato reiteraram que, para os servidores, a jornada
de seis horas é mais racional do que a
de sete horas, além de economizar mais
água, como mostraram os estudos do
próprio TRT-2
O Sindicato se dispôs a procurar os
órgãos superiores para defender a jornada de seis horas e a atuar com a administração do Tribunal a fim de viabilizá-la.
A desembargadora Sílvia Devonald prometeu avaliar a proposta.
Assembleia setorial
No começo do mês, a presidente do
TRT-2 editou a portaria GP 9/2015, que
estabeleceu a jornada de sete horas (incluindo o intervalo de almoço) a partir
do dia 5 de fevereiro e enquanto durar a
crise no abastecimento de água e energia.
A portaria também determinou o en-

Divulgação

A crise no abastecimento de água e
energia já altera a rotina dos tribunais.
Nesta terça-feira (10) , o TRE anunciou a
redução da jornada de trabalho dos servidores para seis horas diárias. O anúncio
foi feito um dia depois de o Sintrajud ter
protocolado um pedido para a redução.
O mesmo pedido foi protocolado,
também na segunda-feira (9), na Justiça
Federal. Na Trabalhista, o Sindicato fez
a solicitação durante reunião com a presidente do TRT-2, Sílvia Devonald (veja
mais detalhes abaixo).
Os servidores do TRE vão trabalhar
das 8h30 às 14h30 ou das 12h às 18h, com
possibilidade de flexibilização das 8h30
às 18h30. Os prédios da Secretaria, que
funcionam das 7h30 às 20h30, passarão a
funcionar das 8h30 às 19h. Nos cartórios
eleitorais, o expediente foi reduzindo em
uma hora, passando a funcionar das 12h
às 18h.
A redução da jornada para seis horas
é uma reivindicação histórica dos servidores do Judiciário Federal e já é adotada
em vários TREs, como nos da Bahia, Ceará, Mato Grosso e Rio de Janeiro.

TRE: Tribunal reduz jornada
de trabalho um dia após
pedido do Sintrajud

cerramento do expediente
às 18h em todas as unidades da Justiça Trabalhista.
Segundo a administração
do Tribunal, as mudanças
resultariam numa economia de pelo menos 250
mil litros de água por semana.
Essa portaria, no entanto, vem gerando muitas dúvidas entre os servidores, relacionadas à
compensação das horas
acumuladas no banco de
horas e ao horário diferenciado dos estudantes.
Além disso, em assembleia setorial os servidores
consideraram que seria
mais racional eliminar o
horário de almoço e reduzir a jornada para seis horas, encerrando o atendimento ao público às 17h.

TRT: Jornada de seis horas economizaria 1 milhão de litros de água por semana

