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Contra a repressão ao direito de greve
Pela reposição salarial

É DIA DE PROTESTO 
NO TRE-SP!

15 DE OUTUBRO, 14h.

Contra o corte do orçamento.
Negocia, Dilma!



Os servidores do Judiciário Federal vão voltar 
às ruas para lutar contra oito anos de arrocho sa-
larial. Na quarta-feira, 15 de outubro, às 14h, ser-
vidores da capital e do interior vão se concentrar 
em frente ao TRE-SP (Rua Francisca Miquelina, 
123) Agora, a luta vai além da questão salarial: é 
também em defesa da dignidade e das condições de 
trabalho. Por isso, a mobilização deve crescer.

Outras entidades, como sindicatos e centrais sin-
dicais, também estão sendo convocadas a partici-
par. Está confirmada a presença do professor da 
Faculdade de Direito da USP Marcus Orione.

No dia 18, uma assembleia discutirá os próximos 
passos da mobilização.

O dia de luta mostrará que a insatisfação entre os 
servidores aumenta a cada dia. Além das perdas sala-
riais, cresce um sentimento de indignação com o modo 
como a categoria vem sendo tratada, tendo o seu direito 
de greve desrespeitado. Um exemplo dos ataques que 
buscam desmobilizar a categoria é a liminar expedida 
pelo desembargador Cotrim Guimarães, do TRF-3 em 
pleno domingo, 28 de setembro, que proibiu a greve no 
TRE marcada para começar em 30 de setembro. 

Pressão total pela reposição e 
respeito ao direito de greve

Servidores da Federal, Eleitoral e Trabalhista de São Paulo vão se unir em nova manifestação no TRE-SP

Manter a pressão 
A perspectiva de aperto fiscal e de manutenção dos 

salários congelados, seja com a candidata do PT, seja 
com o candidato do PSDB, reforça a avaliação dos 
sindicatos, cujas direções não apoiam o governo Dil-
ma (PT), de que é preciso seguir pressionando ainda 
antes do 2º turno das eleições. Os servidores exigem 
também que o presidente do STF, ministro Ricardo 
Lewandowski, faça valer a autonomia do Poder Ju-
diciário, suspendendo o corte orçamentário imposto 
pelo Executivo.

O Sintrajud vai disponibilizar transporte para os servido-
res da JF e da JT da capital participarem do ato no TRE. Co-
legas da Baixada Santista também terão uma van para vir 
a São Paulo. Os horários e locais de encontro serão divul-
gados posteriormente no site do Sintrajud. Servidores do 
interior que queiram organizar caravanas devem entrar 
em contato com a secretaria do Sindicato no telefone (11) 
3222-5833. Falar com Lucy.

ORGANIZE CARAVANAS

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regula-
mentou na terça-feira (7), o auxílio-moradia para 
juízes, que havia sido concedido por uma decisão 
liminar do ministro do STF Luiz Fux em 15 de 
setembro. O benefício, no valor de R$ 4.377,73, 
será pago a todos os magistrados do país, incluin-
do os juízes estaduais e os federais, os das Justiças 
Militar e do Trabalho, mesmo que tenham casa 
própria e que trabalhem na cidade de origem.

A decisão mostra descaso do STF e do CNJ com 
a luta dos servidores. Enquanto a categoria ainda 
busca o direito à data-base e o fim de um arrocho 
salarial que já dura oito anos, os magistrados rapi-
damente conseguiram um benefício equivalente à 
remuneração inicial de um técnico judiciário.

Eles também articulam a aprovação da emenda 
constitucional que recupera o adicional por tem-
po de serviço e buscam uma gratificação por acú-
mulo de funções. 

Benefício só para 
os juízes

CNJ aprova auxílio-moradia de  
R$ 4,3 mil para magistrados

A Associação dos Servidores do STF (Astrife) 
ressuscitou o fantasma da criação de carreira pró-
pria nos tribunais superiores durante reunião com 
o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Ricardo, ocorrida na terça-feira (7).

Lewandowski disse que não poderia encami-
nhar a proposta neste momento, pois já tramita 
no Congresso Nacional um plano de carreira para 
todos os servidores do Poder Judiciário da União. 
Mas a reunião definiu a formação de uma comis-
são de  integrantes da Administração do STF e 
servidores, para analisar a proposta, 

“A sinalização do presidente do STF em criar 
a comissão é um retrocesso em relação à carreira 
dos servidores do Poder Judiciário da União”, diz 
Raquel Morel Gonzaga, diretora do Sintrajud.

Ao fragmentar a categoria, a criação de carrei-
ras exclusivas facilita a retirada de direitos e o ar-
rocho salarial. Os servidores do Judiciário Federal 
nos estados se veriam enfraquecidos em suas ne-
gociações pela reposição dos salários, reajuste de 
benefícios e outras reivindicações, já que os tribu-
nais superiores negociariam separadamente com 
seus servidores.

Fantasma da 
carreira exclusiva 

ressuscita
Lewandowski sinaliza com uma comissão 

para estudar a proposta

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ri-
cardo Lewandowski, disse que conversou com a 
ministra do Planejamento, Miriam Belchior, para 
tratar dos projetos salariais do Poder Judiciário. A 
informação veio durante reunião com dirigentes da 
Fenajufe, ocorrida na quarta-feira (8), no STF. 

“É importante e necessário o fato do Poder Ju-
diciário finalmente ter começado a negociar com 
o governo”, disse Adilson Rodrigues, da coordena-
ção-geral da Fenajufe. Lewandowski disse ainda 
que a partir da conversa foi dado início a negocia-
ção entre corpos técnicos da Direção-Geral do STF 
e o secretário de Relações do Trabalho do Ministé-
rio do Planejamento, Sérgio Mendonça.

O dirigente sindical destacou, porém, que nada 
está assegurado e que será preciso ainda muita mo-
bilização por parte da categoria para que haja avan-

ços na luta pela reposição. “A pressão da greve em 
todo pais, a realização de ato na posse do presiden-
te do STF, o efeito devastador da paralisação mas-
siva e ameaça de deflagração de greve no TRE-SP 
e demais estados, tudo isso foi decisivo para que a 
cúpula do Judiciário finalmente começasse a se me-
xer”, avaliou Adilson.

De acordo com o Supremo, a negociação em 
curso trata dos projetos que envolvem salários de 
servidores (PL 7920/2014,  PL 319/2007, aumento 
de CJs) e de magistrados (PEC 63/ATS, reposição 
da inflação etc.). Os representantes do governo le-
varam os dados sobre todas as propostas, com as 
respectivas estimativas de impacto financeiro. Fica-
ram de analisar e trazer uma contraproposta oficial 
do governo – a próxima reunião deverá ocorrer na 
semana de 13 a 17 de outubro.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL 
NO ESTADO DE SÃO PAULO– SINTRAJUD/SP, por seus coorde-
nadores, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade 
(artigo 38), faz saber que realizará ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA, no próximo dia 18 de outubro de 2014, a ser 
instalada às 14h, em 1ª convocação com a presença de pelo 
menos metade mais um dos associados quites com a tesou-
raria e, em 2ª convocação, trinta minutos após, em qualquer 
número, no auditório do Sintrajud, situado na Rua Antonio de 
Godoy, nº 88, 15ª andar, Centro, São Paulo/SP – CEP 01034-
000. PAUTA: 1. Informes da Campanha Salarial Unificada e 
calendário de mobilização; 2. Deliberação sobre o indicativo 
de paralisação nacional, nos dias 23 (vinte e três) e 24 (vinte e 
quatro) de outubro de 2014; 3. Outros assuntos de interesse da 
categoria. São Paulo, 09 de outubro de 2014 - Inês Leal de Cas-
tro / Antônio dos Anjos Melquiades - Coordenadores Gerais.

Após pressão, STF diz que 
iniciou negociação com governo
Mobilização da categoria surte efeito, Lewandowski recebe dirigentes da Fenajufe e diz que negociação 

sobre projetos salariais começou, mas nada está assegurado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD – 18/10/2014

Joana D’Arc

08.10.14 - Lewandowski recebe dirigentes da Fenajufe


