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Siga o Sintrajud nas redes sociais:
facebook.com/Sintrajud

twitter.com/Sintrajud

AssembleiA GerAl 
24 de junho - 14h (Fórum Pedro lessa)

Arraiá no Fórum barra Funda
26 de junho 

Caravana para brasília 
inscrições a partir do dia 24

Agenda de mobilização

Reposição já!
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Técnicos do Judiciário de São 
Paulo reuniram-se neste sábado, dia 
20, na sede do Sintrajud para discu-
tir os aspectos da carreira do técni-
co do Poder Judiciário. O debate or-
ganizado pelo sindicato contou com 
a presença de palestrantes de outros 
estados e participantes da capital e 
interior.

O objetivo da atividade foi apro-
fundar a discussão com os técnicos 
sobre a carreira dos servidores do 
judiciário federal em todo o país.  
Os palestrantes foram: Vânia He-
lena Gonçalves, da Federação das 
Universidades Brasileiras (Fasubra), 
Sérgio da Luz Belsito, do Sindicato 
Nacional dos Funcionários do Ban-
co Central (SINAL), Fred Barboza, 
servidor do TRE/BA, Mahatma 
Gandhi, servidor da JF/PB e do 
MOVATEC, e Dr. Rudi Cassel, ad-
vogado especializado em direito do 
servidor. 

Durante o debate, os servidores 
lembraram que os técnicos e analis-
tas, apesar de terem atribuições di-
ferentes nos editais, na prática, exer-
cem as mesmas funções, recebendo 
salários diferentes.  Desta forma, é 
urgente discutir soluções para a car-
reira dos servidores do judiciário. 

Foram discutidas várias propos-
tas. Alguns entendem que a solução 
é a elevação do cargo de técnicos ao 
nível superior de escolaridade, mes-
mo sem equiparação salarial. “Nos-
so cargo sofreu evolução ao longo 
do tempo e hoje exige uma quali-
ficação maior, portanto, a evolução 
da escolaridade nada mais é que 
acompanhar essa evolução”, disse o 
palestrante Mahatma Gandhi.

Encontro Estadual dos Técnicos 
avança no debate da carreira

Material discutido durante o encontro será disponibilizado no site

Os participantes pontuaram a ne-
cessidade da aprovação de um pla-
no de carreira que enquadre os ser-
vidores de acordo com suas funções 
e qualificações. Segundo a represen-
tante da Fasubra, Vânia Gonçalves, 
o plano de carreira dos técnicos 
das universidades é baseado nestas 
prerrogativas. “O nosso plano já 
tem coisas que precisamos atualizar, 
mas tudo que conseguimos até hoje 
foi com nossa luta”, afirma.

Foi ressaltada a importância da 
atividade e a necessidade de unir 
analistas e técnicos para construir 
uma greve forte e garantir vitórias 
para a categoria. “O que temos aqui 

nesta discussão é uma visão dife-
rente quanto ao processo de valo-
rização dos técnicos, mas o mesmo 
objetivo. Temos que debater com 
todos os segmentos e nos preparar 
para combater nosso verdadeiro 
inimigo, o governo”, finalizou Fred 
Barboza.

O representante do Movatec, 
Mahatma Gandhi, elogiou a inicia-
tiva do Sindicato que realizou um 
debate amplo e democrático sobre 
o tema. “Este debate feito aqui no 
Sintrajud levantou várias questões 
técnicas de interesse dessa pauta em 
particular, além de mostrar as po-
sições e propostas que existem na 

nossa categoria, debates como estes 
são esclarecedores e fazem a gente 
avançar com democracia, vamos 
seguir em frente”, declarou.

Ao final do encontro foi indicada 
a necessidade de dar prosseguimen-
to a discussão sobre a carreira dos 
técnicos, com outros segmentos da 
categoria. Além disso, o sindicato 
realizará um novo encontro e uma 
assembleia que escolherá os repre-
sentantes do Sintrajud-SP para o 2º 
Contec, que irá acontecer em Brasí-
lia no dia 25 de julho. Todo material 
usado durante o encontro será dis-
ponibilizado no site.

Leia a matéria completa no site

Jesus Carlos

A luta dos servidores, que fazem 
uma das maiores greves da histó-
ria do Judiciário Federal, a cada 
dia recebe mais manifestações de 
apoio, inclusive dos magistrados. 
Vários juizes e presidentes de tri-
bunais em  todo o país encami-
nharam ofícios apoiando a luta 

dos servidores. Na semana passa-
da, por exemplo, se manifestaram 
a juíza do TRT-5, Graça Varela, o 
presidente do TRT da 23ª Região 
(MT), desembargador Edson 
Bueno Santos, e o diretor do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia, Iran 
Esmeraldo Leite. 

Juízes declaram apoio à greveServidores de todo o Estado se organizam 
para participar da assembleia geral

Caravanas da Baixada Santista, Região Metropolitana e interior

Os servidores do Judiciário 
Federal de todo o Estado de 
São Paulo se organizam para 
participar da Assembleia Ge-
ral que será realizada na próxi-
ma quarta-feira, dia 24. 

Caravanas e representantes 
da Região Metropolitana, Bai-
xada Santista e interior do es-
tado se juntarão aos servidores 
da capital paulista para discutir 
a mobilização e decidir os ru-
mos da greve, deflagrada na 
Capital no dia 10 de junho.

A categoria luta pela aprova-
ção do PLC 28/2015, projeto de 
recomposição dos salários, que 
estão congelados desde 2006.

Da Justiça Trabalhista, 
participarão servidores das 
cidades:

Barueri; Caieiras; Cajamar; Cara-
picuíba; Cutia; Diadema; Embu; Ita-
pecerica da Serra; Jandira; Itapevi; 
Mogi das Cruzes; Poá; Ribeirão Pires; 
Suzano; Taboão; Santana do Parnaí-
ba; Osasco; Guarulhos; São Vicente; 
Santos; Cubatão;  Guarujá;
Os servidores da Justiça Federal 
também estão mobilizados. 
Participam da assembleia geral 
representantes das cidades:

Araraquara; Botucatu; Marília; Pre-
sidente Prudente; Taubaté; São José 
dos Campos; São Vicente; Santos; 
Cubatão.

Em mais um ataque aos ser-
vidores, a administração do 
TRT determinou que algumas 
Varas do Trabalho têm poucos 
processos e, portanto, deveriam 
contar com menos servidores. 
O Tribunal baseou sua decisão 
em um cálculo aritmético e so-
licitou o remanejamento de al-
guns servidores.

O comunicado foi enviado 
para diversas unidades judiciá-

rias, principalmente na Baixada 
Santista. Em vez de fazer novos 
concursos, o Tribunal usa cál-
culos formais para aumentar a 
carga de trabalho dos servidores 
e remanejá-los para onde o qua-
dro é mais deficitário. 

O Sindicato entrou com Reque-
rimento Administrativo no TRT, 
solicitando suspensão dos efeitos 
de qualquer ato que imponha re-
manejamento de servidores.

Sintrajud reage ao remanejamento no TRT

 Sindicato realizará um novo encontro e uma assembleia que escolherá os representantes para o 2º Contec



Terça-feira, 23 de junho de 2015 Jornal do Judiciário - 3 

Assembleia estadual nesta quarta-feira, 24, às 14h, para mostrar o tamanho e a força da categoria

Em meio à greve por tempo in-
determinado, os servidores do 
Judiciário Federal em São Paulo 
realizam assembleia geral nesta 
quarta-feira, 24, às 14h, no Fórum 
Federal Pedro Lessa, na Avenida 
Paulista, para avaliar a mobiliza-
ção e definir os próximos passos.

O movimento altera a rotina de 
fóruns e varas de todo o estado, 
atingindo setores importantes da 
Justiça do Trabalho e da Justiça 
Federal e começa a vencer a re-
pressão na Justiça Eleitoral.

Passeata
Numa das maiores manifes-

tações da categoria nos últimos 
anos, cerca de mil servidores se 
concentraram na última quarta-
-feira, 17, no Fórum Trabalhista 
Ruy Barbosa, na Barra Funda, e 
seguiram em passeata pela Aveni-
da Marquês de São Vicente.

Sob o barulho de apitos e vuvu-
zelas, servidores da região metro-
politana, do interior e da Baixada 
Santista ocuparam duas faixas da 
avenida, carregando faixas e ban-

deiras que pediam a aprovação do 
PLC 28/2015 – o projeto que rees-
trutura a tabela salarial da categoria.

“Este é um dos maiores protestos 
que já vi da nossa categoria aqui no 
estado”, afirmou o coordenador da 
Fenajufe Adilson Rodrigues.

 A greve obrigou o TRT a suspen-
der prazos no Fórum Ruy Barbosa 
– o maior fórum trabalhista do país. 
“Os servidores sabem que o traba-
lho dos tribunais tem de parar de 
vez, disse a diretora do Sintrajud e 
servidora da JT Inês Leal de Castro. 

Greve ganha força em SP

TRE: greve começa a romper repressão 
Na quinta-feira, 18, servidores do TRE conseguiram realizar um ato e uma 
assembleia setorial no saguão do prédio da Miquelina, quase dois meses 
depois de terem sido expulsos ao tentarem se reunir no mesmo local. 
Outra vitória importante foi o agendamento de uma reunião com a 
presidência do Tribunal. Uma comissão de servidores e diretores do Sin-
trajud seria recebida pela presidência nesta terça-feira, 23, às 15h30.

JT Santos: protesto solidário e repúdio
Mesmo com forte chuva, foi grande o número de servidores que com-
pareceram ao ato realizado na JT Santos na sexta-feira, 19. 
A manifestação também recolheu doações para desabrigados da Vila Tel-
ma, vítimas de incêndio, e repudiou declarações que o presidente da Asso-
ciação dos Advogados Trabalhistas de Santos (AATS), o advogado Marcelo 
Pavão, postou nas redes sociais contra os grevistas da 4ª Vara da JT Santos. 

JF: greve na arrecadação
Na Justiça Federal, a greve chegou a um dos setores mais sensíveis 
para o governo: o Fórum das Execuções Fiscais, um dos maiores fóruns 
arrecadadores do Brasil. Doze das suas 13 varas estão paradas e cada 
setor administrativo funciona só com o supervisor e um funcionário. Em 
2013, o governo arrecadou mais de R$ 16 bilhões em execuções fiscais. 
Nesse mesmo ano, o orçamento do Judiciário foi de R$ 7,8 bilhões.

Jesus C
arlos

Em todo o estado

Campinas: chamado dos colegas do JEF  
Os servidores do Fórum da Justiça Federal aderiram à greve no dia 18. 
“Está claro que existe um alto grau de maturidade e união da cate-
goria na construção dessa luta, que já é a maior dos últimos 5 anos e 
que, se continuar, permitirá resgatar não só o poder de compra, mas 
a dignidade das nossas carreiras”, disse o diretor do Sintrajud Romeu 
Meirelles, servidor da JT.

Guarulhos: Os servidores da JT Guaru-
lhos estão de braços cruzados desde o dia 
15. É o maior Fórum, fora da Capital,, reu-
nindo 13 varas e mais de 150 servidores.

São Bernardo e Mauá: oficiais da 
Justiça Trabalhista aderiram à greve e 
fizeram arrastões para trazer mais co-
legas à mobilização.

Mogi das Cruzes: No dia 12, toda a JT 
Mogi das Cruzes cruzou os braços. Desde 
então, apenas diretores e assistentes fa-
zem atendimento emergencial.

Presidente Prudente: Maior parte 
dos servidores do prédio da Justiça 
Federal entrou em greve no dia 17 de 
junho.

Ribeirão Preto: A JF de Ribeirão Preto 
entrou na greve no dia 18. A mobilização 
tem o apoio declarado do juiz substituto 
da 5ª Vara Federal, Peter de Paula Pires.

Marília: Em assembleia, os servidores 
da Justiça Federal decidiram por una-
nimidade aderir à greve desde o dia 19. 
Em Botucatu, os servidores também 
estão mobilizados: o Juizado Especial 
Federal e a Justiça Federal param nesta 
quarta-feira, 24.
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Cadê a resposta do governo?
O governo não cumpriu o com-

promisso de apresentar, até a sex-
ta-feira, 19, uma contraproposta 
salarial ao STF. De acordo com o 
diretor-geral do Supremo, Amaril-
do Vieira, o Ministério do Planeja-
mento ainda não levou ao Judiciário 
Federal a posição do governo em 
relação ao PLC 28, que recompõe os 
salários dos servidores.

O desrespeito ao prazo aumenta a 
desconfiança dos servidores de que o 

governo Dilma (PT) só quer ganhar 
tempo para forçar algo extremamen-
te rebaixado ou mesmo inviabilizar 
qualquer reajuste. O STF já teria, in-
clusive, aberto mão da parcela a ser 
aplicada ainda em 2015 – sem que 
para isso tenha consultado as entida-
des sindicais dos servidores.

Senado
O projeto salarial esteve na pauta da 

sessão plenária do Senado do dia 10, 

mas um acordo de cúpula, envolven-
do o governo, o presidente do Sena-
do, Renan Calheiros (PMDB-AL) e o 
próprio STF evitou que a matéria fos-
se apreciada. A aprecisação do proje-
to foi adiada, então, para o dia 30.

O adiamento da votação para que 
fosse elaborada uma proposta al-
ternativa foi a desculpa dada pelo 
governo. Ao STF, solicitou que rea-
valiasse o projeto, de modo que o re-
ajuste se encaixe no ajuste fiscal. 

O presidente do Supremo, Ricar-
do Lewandowski, disse ter cobrado 
uma resposta mais célere do gover-
no, tendo sido fixado o dia 19 como 
referência para que essa resposta fos-
se dada. Não foi.

Enquanto isso, a maior greve dos 
últimos anos já atinge o Judiciário 
Federal em 24 estados mais o Distri-
to Federal. Mato Grosso do Sul e To-
cantins têm assembleias agendadas 
com indicativo de greve. 

Prazo para apresentação de contraproposta venceu no dia 19 e não foi cumprido; greve já atinge 24 estados e o DF

O Comando Nacional de Greve 
está organizando uma caravana 
para Brasília. A proposta é reunir 
grande número de servidores para 
acompanhar a votação do PLC 

28/2015 no Senado, no dia 30.
As datas da caravana serão de-

cididas nos próximos dias, mas já 
está definido que no dia 30. Um ato 
será realizado no STF para pressio-

nar o ministro Ricardo Lewando-
wiski a ‘brigar’ pelo projeto de re-
posição salarial.

Os estados já estão se organizan-
do para a viagem. No Sintrajud, as 

inscrições abrem na quarta-feira, 
24, e podem ser feitas pelo site do 
Sindicato ou na Assembleia Geral 
que será realizada no Fórum Pedro 
Lessa, na Avenida Paulista, 1682. 

Comando Nacional de Greve organiza caravana para Brasília

Amazonas Bahia

SergipePiaui

Ceará

Rio de Janeiro

Alagoas

Pernambuco

Cerca de dois mil servidores do Judiciário Federal realizaram, na tarde da terça-feira (16), uma ba-
rulhenta manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante a posse do ministro 
Luiz Fachin. O barulho do protesto, embalado a vuvuzelas, repercutiu na imprensa nacional e foi 
ouvido pelos onze ministros do Supremo Tribunal Federal. O ato marcou o início da greve nacional 
dos servidores, que lutam pela aprovação e contra a ameaça de rebaixamento do PLCs 28/2015. 
Hoje servidores de 24 estados, mais o Distrito Federal estão de braços cruzados.


