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Apesar das tentativas de rearticular o 
apoio de sua base parlamentar no Con-
gresso Nacional, o governo teme a derru-
bada do veto presidencial ao reajuste dos 
servidores do Judiciário Federal. Por isso, 
ameaça mais uma vez boicotar a sessão 
desta terça-feira (22), para tentar evitar 
que haja quórum.

Os servidores fazem uma das mais 
intensas campanhas já vistas no Con-
gresso para a aprovação de um projeto. 
Caravanas de praticamente todo o país 
se dirigem a Brasília para novo “cerco” ao 
Legislativo.  São Paulo participa com mais 
de 150 servidores.

A atividade convocada pelo Coman-
do Nacional de Greve começa às 16h, no 
gramado do Congresso. Antes, das 8h às 
15h, haverá no aeroporto um trabalho 

Em São Paulo, a pressão dos servidores pela derrubada do veto 
será reforçada com apagões nos locais de trabalho e manifes-
tações durante praticamente toda a terça-feira. Mesmo com a 
suspensão da greve, estão marcados atos no TRE Miquelina (às 
11h30) e no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa (às 15h).
Os servidores da Justiça Federal promovem um café da manhã 
no TRF-3 e participam da atividade no Fórum Trabalhista, que 
inclui ainda uma vigília pela derrubada do veto. Todos estarão 
acompanhando as notícias da capital federal, especialmente a 
evolução da sessão do Congresso.

AGENDA
Dias 22, 23 e 24 – Apagões nos locais de trabalho
Dia 22 - 7h - Abordagem a parlamentares em Congonhas
11h – Café da manhã no TRF-3
Dia 22 - Atos pela derrubada do veto e direito de greve:
11h30 – Ato no TRE Miquelina
12h - Ato na Justiça Federal Santos
15h – Ato e vigília no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa
com participação da Justiça Federal

*As atividades do restante da semana serão
definidas pelos servidores nos atos

Servidores vão ao Congresso cobrar derrubada do veto
Governo ameaça boicotar sessão para tentar evitar quórum

Por Hélcio Duarte Filho
SP terá apagões, atos e vigília

de convencimento dos parlamentares que 
chegam a Brasília.

O receio do governo com a possível derro-
ta e a decisão de voltar a articular a derruba-
da da sessão estão estampados nos jornais 
e sites dos últimos dias. Foi capa da edição 
da Folha de S. Paulo no domingo (20).

Na reportagem, que como outras adere 
ao discurso oficial de que o projeto é uma 
pauta-bomba, o líder do governo no Sena-
do, Delcídio do Amaral (PT-MS), reconheceu 
que o Planalto pode tentar esvaziar a sessão.

“A gente não pode fazer uma votação no 
Congresso se a gente não tiver a convicção 
do resultado em relação aos vetos”, disse o 
senador petista, numa estranha justificati-
va para o boicote às sessões do Congresso 
Nacional, que já ocorre há quase cinco me-
ses, como se o Legislativo só pudesse fun-
cionar  quando o governo tivesse controle 
do resultado.

Há ainda dois outros vetos a projetos 

favoráveis aos trabalhadores que o Planal-
to teme ver derrubados: o que estende ao 
conjunto dos aposentados do INSS a políti-
ca de valorização do salário mínimo e o que 
cria uma alternativa ao fator previdenciário.

Com isso, outras entidades sindicais e so-
ciais devem participar da pressão para que 
seja instalada a sessão conjunta da Câmara 
e do Senado.

Unidade nacional
É perceptível entre os servidores a avalia-

ção de que, embora difícil, é possível derru-
bar o veto. Mas, seja qual o for o resultado, 
sabe-se que a luta pelo reajuste vai prosse-
guir – para forçar as autoridades a abando-
nar a posição intransigente que vêm assu-
mindo e negociar com os servidores.

Amparada numa espetacular unidade 
nacional, a categoria sabe que é a força da 
sua mobilização que pode assegurar a im-
plantação do reajuste.

TRABALHADORES
RESISTEM
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EDITAL PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DE BASE SINTRAJUD

Em meio à maior greve da história 
dos servidores do Judiciário Federal, 
que têm seus salários congelados há 
nove anos e lutam pela reposição, o 
Judiciário prepara mais um ataque a 
luta dos trabalhadores.

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) decidiu estender a todos os 
tribunais regionais federais, do tra-
balho e eleitorais a validade da limi-
nar que determina o corte de ponto 
de servidores do Judiciário Federal 
em greve. A decisão foi divulgada na 
quarta-feira, 16, e ataca diretamente 
o direito de greve da categoria.

A medida é contrária ao entendi-
mento que o próprio CNJ e o STF 
vinham adotando, que reconhece 
a faculdade de negociação dos dias 
parados como alternativa para a re-
solução dos conflitos. 

A decisão também é contraditória 
em seus fundamentos. Embora re-
conheça que o CNJ “não é instância 
competente para deliberar sobre a le-
gitimidade ou abusividade do exercí-
cio do direito de greve por servidores 
do Poder Judiciário”, ao tentar reunir 
justificativas para o desconto salarial, 
o conselheiro externa juízos de valor 
sobre a pauta e a extensão da greve, 
na prática julgando-a em seu mérito, 

o que não encontra respaldo legal. 
Não há relação lógica entre a con-

tinuidade da prestação dos serviços 
e o corte de salários durante a greve, 
razão pela qual, junto com os juízos 
de valor emitidos, fica evidente que 
o intuito é justamente compelir os 
servidores a retornarem ao trabalho. 

Assim, a decisão tem cunho emi-
nentemente político e nega na prá-
tica o direito constitucional funda-
mental de greve, na medida em que 
visa claramente obstar e prejudicar o 
seu regular exercício, sendo impor-
tante destacar que não há nenhum 
traço de ilegitimidade ou ilegalidade 
no movimento grevista do judiciário. 

É inaceitável esse ataque ao direito 
constitucional de greve, mais ainda 
em um contexto no qual a revisão ge-
ral anual também prevista na Consti-
tuição é sistematicamente descumpri-
da e ignorada, e também no qual não 
é reconhecido aos servidores públicos 
o direito à negociação coletiva. Não 
há também dissídio coletivo que asse-
gure aos servidores ao menos a infla-
ção anual em data-base. 

No caso concreto, a greve se impôs 
como último e extremo recurso após 
anos de esforços pela mais do que 
justa e necessária recomposição sala-

Sintrajud repudia decisão do CNJ
que determina corte de ponto

Medida é um ataque ao direito de greve da categoria e de todos os trabalhadores, garantido pela Constituição

rial. Durante toda a luta salarial em 
curso, ao menos desde 2009, o Po-
der Público não apresentou soluções 
efetivas para a defasagem salarial da 
categoria. Apesar de todo o tempo 
passado, Judiciário, governo e Con-
gresso Nacional não construíram 
saídas negociadas com os servidores 
até o momento. 

Diante desse impasse, a greve é 
o instrumento de que dispõem os 
trabalhadores para reivindicar a ne-

gociação e o atendimento de suas 
pautas. O próprio STF reconhece 
oficialmente que as perdas acumula-
das já passam de 50% desde a última 
recomposição efetiva, promovida 
em 2006. 

Deste modo, o Sintrajud repudia 
essa decisão e está tomando as medi-
das, junto com a Fenajufe e os sindi-
catos da categoria, para reverter a de-
cisão que ataca diretamente o direito 
à livre organização dos trabalhadores. 

O Sindicato dos Trabalhadores do Judici-
ário Federal no Estado de São Paulo – Sin-
trajud, por seus coordenadores gerais, e na 
forma do que dispõe seu Estatuto Social 
nos artigos 44, 46, 52 e 53 e o Regimento 
Interno para Eleição da Diretoria de Base 
nos artigos 2º, 6º, 7º e 8º, faz saber a todos 
os interessados que na sede desta entidade, 
situada a Rua Antonio de Godoy, 88/16ª, no 
horário das 10h às 18h de segunda a sexta-
-feira, entre os dias 22 de setembro a 01 de 
outubro de 2015, estarão abertos os prazos 
para a inscrição dos candidatos à Diretoria 
de Base, em toda a extensão territorial 
abrangida pelo Sintrajud, em conformidade 
com as seguintes disposições:

1) A inscrição dos candidatos far-se-
-á no prazo de 10 (dez) dias, contados a 
partir de 22 de setembro de 2015 até o dia 
01 de outubro de 2015, mediante o preen-
chimento de formulário próprio que estará 
à disposição dos interessados, os quais po-
derão enviá-lo à sede do Sintrajud, na Rua 
Antonio de Godoy, 88 – 16ª andar, Centro/
SP – CEP: 01034-000, pessoalmente ou 
através de terceiros ou por carta aos cuida-
dos da Secretária Juliana Silva.

2) O modelo de formulário de inscrição 
estará disponível na página do Sintrajud 
(www.sintrajud.org.br) e na Secretaria do 
Sindicato.

3) Os candidatos de fora da capital 
poderão enviar sua inscrição por carta, 
devendo, antes, remeter um fax ou e-mail 
digitalizada (juliana.secretaria@sintrajud.
org.br ) da mesma para o sindicato, obe-
decendo-o prazo de inscrição. 

4) É eleito e elegível todo associado 
que, observado o artigo 53º do Estatuto 
Social do Sintrajud: a) Esteja em pleno 
gozo dos direitos sociais conferidos neste 
Estatuto; b) Esteja quite com a tesouraria 
do Sintrajud; c) Não tenha sofrido qual-
quer punição prevista neste Estatuto, no 
período anterior a um ano do pleito. 

5) As inscrições via fax serão rece-
bidas pelo número (11) 3337-0199 e 
observarão o disposto no item terceiro 
deste edital. Após envio confirmar rece-
bimento na secretaria.

6) As eleições ocorrerão nos respecti-
vos locais de trabalho, por voto direto e 
secreto, submetendo-se os nomes dos 
candidatos à votação em cédulas únicas 
entre os associados. 

7) Em dia e local que serão previamente 
informados, haverá uma urna fixa ou itine-
rante no fórum onde se realizará eleição. 
Após o encerramento da votação, será ini-
ciada a apuração, proclamando-se os eleitos 
e lavrando-se a ata de Eleição e Apuração. 

8) Serão considerados nulos os votos 
que contenham rasura ou anotações 
estranhas ao processo de votação, obser-
vando sempre a proporcionalidade de seu 
prédio (fórum). 

9) Será considerado eleito o candidato 
que obtiver o mínimo de 10% dos votos 
de seu fórum (prédio), desde que igual ou 
superior a 10 (dez) votos, com observância 
ao artigo 3º do Regimento Interno, sem 
o que não se legitima no mandato. Nos 
locais de trabalho com menos de 10 (dez) 
associados, poderá ser eleito 1 (um) Diretor 

de Base, desde que o número de associa-
dos no fórum (prédio) corresponda a no 
mínimo 50% ou mais da lotação do fórum 
(prédio). Nos locais com menos de 10 (dez) 
associados que não se enquadrem no crité-
rio acima, ou onde não houver candidatos, 
bem como em cada vara, gabinete, setor ou 
departamento os associados poderão esco-
lher entre si um Representante Sindical, que 
participará como observador (com direito à 
voz e sem direito a voto) das reuniões ordi-
nárias, extraordinárias e demais atividades 
da Diretoria de Base, podendo ser escolhido 
um para cada atividade.

10) A duração do mandato dos Dire-
tores de Base será no prazo de 02 (dois) e 
no máximo 03 (três) anos, nos termos do 
artigo 54 parágrafo primeiro do Estatuto, 
ressalvadas as eleições complementares, 
nos termos do artigo 54 § 2º também do 
Estatuto Social do Sintrajud. 

E para que chegue ao conhecimento 
dos interessados, é expedido e publicado o 
presente edital que será afixado na sede e 
na subsede do Sintrajud, sendo que o regi-
mento respectivo estará disponível na sede 
do sindicato, bem como na página (www.
sintrajud.org.br) na forma do seu Estatuto. 

Dado e passado nesta Capital do Estado 
de São Paulo aos vinte e dois dias do mês de 
setembro do ano de 2015. 

Inês Leal de Castro
Antonio dos Anjos Melquiades

Mauricio Rezzani
COORDENADORES GERAIS

A compensação dos dias parados na Justiça Federal 
foi tema de uma reunião, no dia 14, entre o diretor-ge-
ral do TRF-3, Gilberto Almeida Nunes, e representan-
tes dos servidores.  Após uma das mais longas greves 
da história da categoria, os trabalhadores solicitaram 
que a compensação seja feita por serviço e com prazo 
razoável para colocar o trabalho em dia.

Eles pediram ainda que o Tribunal acompanhe 
o retorno dos servidores, a fim de impedir reta-
liações e qualquer forma de assédio contra quem 
exerceu o direito de greve. O Sintrajud também 
está monitorando a volta ao trabalho, de modo a 
defender os direitos dos servidores.

Participaram da reunião o servidor Dalmo Duarte, 
a servidora Ana Luiza Figueiredo, diretora de base do 
Sintrajud no TRF-3, e o oficial de justiça Erlon Sam-
paio, da direção executiva do Sindicato, além de uma 
comissão de nove oficiais de justiça.

Cumprimento de mandados
Os oficiais apresentaram uma pauta específica, 

cobrando a implementação da decisão tomada 
no final de julho pelo juiz federal corregedor da 
Central de Mandados Unificada (Ceuni) Higino 
Cinacchi Júnior. Na ocasião, o juiz acatou o pedi-
do do Sintrajud para que não fossem distribuídos 
mandados aos oficiais em greve.

No dia seguinte à reunião, o Sindicato protoco-
lou petição no gabinete da presidência do TRF-3 
em nome dos oficiais de justiça. 

Veja mais informações no site do Sintrajud

Servidores discutem 
compensação no TRF
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Os servidores do Judiciário Federal 
em São Paulo decidiram suspender 
a greve por tempo indeterminado a 
partir do dia 14 de setembro, e man-
ter a luta pela reposição salarial, com 
atos, apagões e caravanas a Brasília.

A decisão foi tomada na assem-
bleia geral, realizada na sexta-feira, 
11, no Fórum Trabalhista Ruy Bar-
bosa, quando os servidores avalia-
ram o cenário de forte crise política 
e econômica.

A greve passou por várias etapas e 
seu êxito maior se deu em 30 de ju-
nho, quando o PLC 28/2015 foi apro-
vado por unanimidade no Senado 
Federal. Além da forte mobilização 
dos servidores em todo o Brasil, a 
conjuntura política era propícia à vi-
tória da categoria, pois havia um forte 
atrito e desentendimento entre o go-
verno e partidos aliados, que, junto 
com a oposição de direita, deixaram a 
presidente Dilma Rousseff (PT) com-
pletamente isolada. A aprovação do 
projeto de recomposição salarial para 
servidores do Judiciário Federal não 
foi a única derrota do governo, mas 
uma das mais importantes. 

Não demorou para que a equipe de 
coordenação política do Planalto se 
movimentasse para reverter essa situ-
ação. Entre as estratégias para trazer 
de volta o apoio dos parlamentares re-
voltados às questões de seu interesse, 
o governo lançou mão da liberação de 
recursos para emendas parlamentares 
e, às vésperas do fim do recesso par-
lamentar, Dilma autorizou a liberação 
de cerca de R$ 1 bilhão referente a res-
tos a pagar de emendas parlamentares 
de 2014 e anos anteriores. 

Hoje, o governo está conseguin-
do compor e articular para aprovar 
projetos nas duas Casas Legislativas 
e esvaziar as sessões do Congresso 
Nacional quando julga necessário, o 
que coloca os servidores nas mãos do 
governo e do parlamento, tendo em 
vista que o esvaziamento das sessões 
pode empurrar a apreciação do veto 
para meses futuros. 

A servidora da JT Inês Leal, direto-
ra do Sintrajud, ressaltou na assem-
bleia que essa greve foi uma das mais 
fortes e longas da história da catego-
ria, e defendeu que os servidores se 
mantenham unidos e organizados. 
“Nossa greve foi fundamental para 
garantir a votação do PLC 28 no dia 
30. Agora estamos nas mãos do Con-
gresso Nacional, que está usando de 

Servidores de SP suspendem greve, 
mas mantêm a luta pelo PLC 28

Os servidores federais enfrentam a intransigência do governo, que apresentou uma proposta
rebaixada de reajuste e se recusa a negociar índices

diversas manobras para marcar e 
desmarcar a sessão, em vez de apre-
ciar o veto”, declarou.

Outro agravante é a apresenta-
ção do Projeto de Lei 2648/2015 do 
Supremo Tribunal Federal (STF) à 
Câmara dos Deputados. O projeto 
não foi discutido com a categoria, 
não repõe as perdas acumuladas nos 
últimos nove anos, como o PLC 28, 
e por essa e outras características foi 
duramente criticado pelos servido-
res do Judiciário Federal.

 “A chefia do Judiciário, personifi-
cada no [ministro Ricardo] Lewan-
dowski, vendeu nossa categoria ao 
Executivo, rifando nossa reposição 
salarial e rebaixando nossos salários”, 
defendeu Adilson Rodrigues, servi-
dor da JF Santos e também coorde-
nador da Fenajufe.

Política de arrocho
O PL 2648/2015 do STF atende à 

política econômica do governo do PT, 
que, sob a justificativa de ser necessá-
rio fazer um “ajuste fiscal”, tira direitos 
de trabalhadores da iniciativa privada 
e pública, nega reposição de perdas 
salariais a servidores para garantir 
amortização da divida pública.

De acordo com estudo da Associa-
ção Auditoria Cidadã da Divida, o 
orçamento da União de 2015 prevê 
despesas de R$ 2,863 trilhões, das 
quais R$ 1,356 trilhão (47%) des-
tinam-se a juros e amortizações da 
divida pública. 

Para cumprir essa agenda, outras 
áreas são negligenciadas. Em maio, 
o governo anunciou um corte de 
quase R$ 70 bilhões nos insuficien-
tes orçamentos dos ministérios das 
Cidades (obras de infraestrutura), 
Saúde e Educação para o ano. “Para 
que a economia se recupere, para 
que o crescimento se recupere, é pre-
ciso fazer esforço de equilíbrio fiscal. 
Foi necessário contingenciar R$ 69,9 
bilhões para atingir a meta de supe-
rávit primário fixada para o governo 
federal neste ano”, justificou o minis-
tro do Planejamento Nelson Barbosa 
à época, em entrevista coletiva.

Essa política econômica de re-
cessão e arrocho tem o apoio da 
maioria dos congressistas e é ponto 
de convergência entre o governo e 
a oposição de direita, liderada pelo 
PSDB, que defende a mesma agenda. 
Na segunda-feira, 14, os ministros 
Joaquim Levy (Fazenda) e Nelson 
Barbosa anunciaram um bloqueio 
adicional de gastos no orçamento 
de 2016 no valor de R$ 26 bilhões, 
a volta da CPMF e o adiamento do 
reajuste do funcionalismo público 
federal para agosto do ano que vem.

É uma política que atinge negati-
vamente todos os trabalhadores e, 
mais diretamente, os servidores pú-
blicos, que não têm data-base para 
reajuste anual de salários. Os servi-
dores do Judiciário Federal de São 
Paulo ficaram em greve por mais de 
90 dias, em defesa do PLC 28/2015, 

que recompõe os salários congelados 
há nove anos. O projeto foi apresen-
tado pelo STF, aprovado pelas duas 
Casas do Legislativo e vetado pela 
presidente, sob a justificativa de in-
constitucionalidade e contrariedade 
ao interesse público.

Os servidores do Executivo tam-
bém estão em luta pela recompo-
sição dos salários. Os professores e 
técnicos das universidades federais 
estão em greve desde maio. Os ser-
vidores da INSS e institutos federais 
pararam em julho.

Todos os servidores públicos fede-
rais enfrentam a intransigência do 
governo, que apresentou uma pro-
posta rebaixada de reajuste e se recu-
sa a negociar índices.

Avaliação e decisão
Diante da conjuntura, o coman-

do estadual de greve, composto 
por servidores dos três ramos do 
Judiciário Federal (Trabalhista, 
Federal e Eleitoral) indicou a sus-
pensão do movimento paredista e 
manutenção do estado de greve e 
da mobilização com apagões, atos 
e caravanas para atos nacionais 
em Brasília, quando das sessões 
conjuntas do Congresso Nacional 
que podem apreciar veto. Para a 
decisão, a categoria também ava-
liou o refluxo da greve, que au-
mentou consideravelmente após 
as medidas de retaliação na Justiça 
Trabalhista, com corte de ponto.

J Duran Machfee

Assembleia Geral dos servidores, realizada em 11 de setembro, no Fórum trabalhista Ruy Basrbosa (Barra Funda)
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Mais de 15 mil manifestantes 
de norte a sul do país ocuparam a 
Avenida Paulista nesta sexta-feira, 
dia 18, para protestar contra o go-
verno Dilma e sua política de ajus-
te fiscal, o PMDB e demais parti-
dos aliados, e contra a oposição de 
direita, liderada pelo PSDB. 

Foram trabalhadores, estudan-
tes e ativista de movimentos so-
ciais que vieram em delegações 
de São Paulo, Ceará, Rio Grande 
do Sul, Rio de Janeiro, Santa Ca-
tarina, Paraná, Bahia, Pará, Minas 
Gerais, entre outros, para ocupar 
o centro financeiro do país e di-
zer: “Um, dois, três, quatro, cinco, 
mil. Ou para o ajuste ou paramos 
o Brasil”.

Com faixas, balões, bandeiras, 
bonecos simbolizando a presiden-
te Dilma e o líder tucano Aécio 
Neves, além de muito batuque e 
animação, os manifestantes de-
ram o seu recado aos governos: 
“Não aceitamos pagar pela crise!”.

A primeira manifestação reali-

zada após o ajuste fiscal anunciado 
pelo governo Dilma na segunda-
-feira, dia 14, denunciou os diver-
sos ataques que os trabalhadores 
vem sofrendo em suas respectivas 
categorias, assim como as medi-
das que afetam o povo pobre.

Os servidores públicos, que es-
tão mobilizados e são um dos 
principais setores afetados pelo 
novo pacote de ajuste fiscal, esti-
veram presentes na Marcha. Ser-
vidores do Judiciário Federal de 
São Paulo também participaram 
para exigir valorização do serviço 
público e reposição salarial. 

“O pacote fiscal é um ataque aos 
direitos dos trabalhadores. En-
quanto isso, o governo aprovou 
isenção para grandes empresas”, 
afirmou Paulo Barela, do Fórum 
Nacional dos Servidores Públicos 
Federais e da executiva nacional 
da CSP Conlutas.

Gibran Jordão, da Fasubra, con-
vocou a todos a participar do ato 
nacional dos Servidores Públicos 

Federal contra o ajuste fiscal e o 
governo Dilma, na quarta-feira, 
23, em Brasília. “Nós [SPFs) não 
vamos aceitar ser bucha de ca-
nhão do ajuste fiscal, precisamos 
da unidade dos trabalhadores em 
mobilização para barrar essa polí-
tica de arrocho”, declarou.

Também participaram traba-
lhadores dos Correios em greve, 
metalúrgicos de montadoras que 
travaram lutas recentes contra 
demissões, petroleiros em cam-
panha salarial, trabalhadores dos 
transportes, operários da cons-
trução, movimentos por moradia, 
juventude, movimentos que lutam 
contra a opressão e muitos outros.

Representantes dos imigrantes 
haitianos, sírios e lideranças da 
tribo Guarani Kaiowa, também 
participaram do ato. A indígena 
Valdelice Veron denunciou o mas-
sacre que os Guarani Kaiowa vêm 
sofrendo e pediu aos manifestan-
tes que juntem à luta pela imediata 
demarcação das terras indígenas. 

“Nosso povo está sendo dizimado, 
venho aqui denunciar este genocí-
dio, estamos demarcando a terra 
com nosso sangue”, afirmou. 

A marcha saiu da Avenida Pau-
lista, desceu a rua Consolação e foi 
finalizada na praça da República. 

Outubro de Lutas
No sábado, dia 19, o Encontro 

Nacional de Lutadores e Lutado-
ras deu continuidade à organiza-
ção dos trabalhadores contra os 
ataques do governo e aprovou a 
construção de um “Outubro de 
Luta” nos estados com as mesmas 
bandeiras políticas apresentadas 
na Marcha.

O Encontro aconteceu na qua-
dra do Sindicato dos Metroviários 
de São Paulo e contou com a par-
ticipação de mais de 1.200 pesso-
as, representando 140 entidades 
sindicais, movimentos populares 
e de luta contra as opressões, ju-
ventude e organizações políticas 
de esquerda.

Contra o ajuste fiscal, Marcha dos 
Trabalhadores reúne 15 mil em SP

Os servidores obtiveram uma 
vitória na batalha judicial em 
torno da incorporação dos quin-
tos. O juiz federal José Henrique 
Prescendo, da 22ª vara, indeferiu 
nesta terça-feira, 15,  a impugna-
ção da Advocacia-Geral da União 
(AGU) que pretendia rescindir o 
pagamento do passivo.

O pedido se baseava na decisão 
do STF do dia 19 de março, quan-
do o Supremo julgou inconstitu-
cional a incorporação de quintos 
por servidores públicos que exer-
ceram funções gratificadas entre 
a edição da Lei 9.624/1998 (2 de 
abril de 1998) e a Medida Provi-

sória 2.225-45/2001 (4 de setem-
bro de 2001).  

O juiz Prescendo considerou 
que a decisão do STF não pode 
ser aplicada à execução, sob pena 
de ferir a garantia constitucional 
de proteção à coisa julgada e da 
segurança jurídica. Além disso, 
o Supremo não se pronunciou 
sobre os embargos declaratórios 
que devem modular a decisão.

De acordo com o entendimento 
das entidades sindicais dos servi-
dores do Judiciário, a decisão do 
STF não pode prejudicar os servi-
dores que já estejam executando as 
decisões transitadas em julgado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP

Uma avaliação da campanha sa-
larial será feita pelos servidores na 
Assembleia Geral marcada para o 
próximo sábado, 26, às 14h, na sede 
do Sintrajud. A Assembleia tam-

bém vai eleger os delegados de Sâo 
Paulo à Plenária Nacional da Fena-
jufe, que será realizada de 23 a 25 de 
outubro em João Pessoa (PB).

PARTICIPE!

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, por seus 
coordenadores gerais, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade, faz saber que fará re-
alizar a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 26 de setembro do ano corrente, a partir das 
14h, 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 re-
alizada no Auditório do Sintrajud situado na Rua Antonio de Godói, 88 – 15º  - Centro – São Paulo/ 
SP – CEP: 01034-000 
PAUTA: 1. Análise de conjuntura; 2. Avaliação da Campanha Salarial; 3. Informes dos locais de traba-
lho; 4. Eleição dos(as) delegados(as) à Plenária Nacional da Fenajufe – dias 23, 24 e 25 de outubro 
de 2015, em João Pessoa, Paraíba; 5. Outros assuntos de interesse da categoria. 
São Paulo, 21 de setembro de 2015.
Antonio dos Anjos Melquiades / Inês Leal de Castro - Coordenadores Gerais

Assembleia vai avaliar 
campanha salarial

Juiz rejeita suspensão da 
execução dos quintos

Trabalhadores de todo o país participaram do protesto contra Dilma, a política econômica e os 
partidos que fazem oposição de direita

 Manifestação foi convocada por mais de 50 organizações políticas, sociais e sindicais

Servidores do Judiciário Federal levaram faixa contra Dilma, Renan, Cunha e Lewandowski


