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Curta nossa página no 
Facebook 

www.facebook.com/Sintrajud

Hoje é dia de 
“Apagar”

Vestindo preto, vamos ocupar a frente do TRE-SP e exigir o respeito à 
autonomia do Judiciário e a reposição salarial da categoria. 

Concentração a partir das 12h.

24 de setembro

Ennio Brauns

02.09.14 - Ato dos servidores em frente ao TRE

A pressão pela abertura de negociação entre a 
cúpula do Poder Judiciário, o Executivo e o Legisla-
tivo continua e deve ser fortalecida. Nesta quarta-
-feira, dia do Apagão Nacional do Judiciário, vamos 
cruzar os braços mais uma vez e mostrar nossa insa-
tisfação com os oito anos de perdas salariais. 

Servidores dos  tribunais (Eleitoral, Federal e 
Trabalhista) da capital e do interior devem se unir 
na frente do TRE-SP (Rua Francisca Miquelina, 123. 
Bela Vista) para mostrar que não aceitaremos mais 
o sucateamento de nossas carreiras e o descaso 
com o serviço público do país. A concentração 

para a atividade será às 12h e em seguida, às 14h, 
haverá assembleia estadual. 

Os colegas da JF e do TRF-3 também organiza-
ram um ato em frente ao Fórum Pedro Lessa, na 
Avenida Paulista. A concentração será às 11h. De lá, 
eles seguem para o Eleitoral, já que somente uma 
grande mobilização pode causar um fato político 
de impacto e levar adiante a revisão dos salários.

O Apagão também está confirmado para aconte-
cer em Minas Gerais, Paraná, Bahia e Rio Grande do 
Sul. Já Mato Grosso, Maranhão e Piauí aprovaram a 
realização de atos públicos para fortalecer a luta. 



A movimentação dos trabalhadores do Judi-
ciário ganha especial importância no momento 
em que os magistrados também vêm expressan-
do insatisfação com a questão salarial e promo-
vendo até paralisações em alguns tribunais.

O presidente da Associação dos Juízes Fede-
rais do Brasil (Ajufe), Antônio César Bochenek, 
disse em sessão no CNJ, no início do mês, que 
o veto ao artigo 17 do PL 2201/11 e o corte no 
orçamento  causaram uma grande insatisfação 
e inquietação entre os magistrados. O veto de 
Dilma ao PL 2201 negou a gratificação por acu-
mulo de função aos magistrados federais, con-
cedendo o benefício apenas aos membros do 
Ministério Público.

Já o corte no orçamento afetou também a 
previsão de recursos para a reposição salarial 
dos servidores, que havia sido acordada na 
mesa de negociação instalada no STF durante o 
primeiro semestre. 

Apoio dos ministros ficou na promessa
Lewandowski e Toffoli prometeram se empenhar pelo reajuste, mas nada fizeram

Ainda não há sinalização 
quanto ao início das negocia-
ções sobre o reajuste da catego-
ria entre o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e o governo federal. 
O que se ouviu até o momento 
foram apenas promessas. No 
início de setembro, o presiden-
te do STF, Ricardo Lewandowski 
prometeu empenho na defesa 
do projeto, mas não apresentou 
nada de concreto. 

No encontro com o ministro, 
em Brasília, os servidores disse-
ram que a história das lutas da 
categoria mostra que os proje-
tos salariais só avançam quando 
o chefe do Poder Judiciário pro-
cura o do Executivo para nego-
ciar. No entanto, Lewandowski 
sugeriu que só trataria do assun-
to após as eleições de outubro, 
o que na avaliação da categoria 
significa a permanência do arro-
cho salarial. 

Entidades questionam 
corte no orçamento

O corte no orçamento do Judiciário promovi-
do pelo Governo Dilma (PT) fez com que a Pro-
curadoria Geral da República, a Fenajufe, três 
associações de magistrados – Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), Associação Na-
cional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra) e Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe) – e a Defensoria Pública da União 
impetrassem ações no Supremo Tribunal Fede-
ral, questionando a conduta do Executivo ao 
promover a redução dos valores apresentados 
pelos órgãos.

Para a Fenajufe, o Poder Executivo deveria ter 
enviado projeto de lei ao Congresso sem mexer 
em nenhuma proposta, pois o Legislativo tem 
competência exclusiva para fazer a análise, con-
forme a Constituição Federal. A Fenajufe alega 
que os cortes violam os princípios da autono-
mia financeira e orçamentária e da separação 
dos poderes.

Insatisfação também 
atinge magistrados

Ennio Brauns

05.09.14 - Encontro com ministro Dias Toffoli 

Discurso vazio 
O mesmo ocorreu com o 

presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, Dias Toffoli. Em dois 
encontros com representantes 
da categoria, em junho e agos-
to, o ministro prometeu total 
empenho na luta pela reposição 
salarial e outras demandas, mas 

até agora nada foi feito. 
Em um terceiro encontro, 

após pressão da categoria duran-
te visita do ministro a São Paulo, 
no início do mês, o discurso foi de 
que os trabalhadores procuras-
sem conversar com os parlamen-
tares, o que claramente mostra 
que não se pode esperar apoio.


