
31/10/12 - Assembleia geral na JT Barra Funda

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Fe-
deral no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, por 
seus coordenadores, em conformidade com o Esta-
tuto Social da Entidade, faz saber que fará realizar a 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no 
dia 07/11/2012 (quarta-feira), a partir das 12h, 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, com qual-
quer número. 

A assembleia será realizada na frente da JT – Barra 
Funda (Av. Marquês de São Vicente, 235).

PAUTA:
1. Campanha Salarial 2012;
• Informes;
• Calendário de Mobilização;
2. Outros assuntos de interesse da categoria.
Adilson Rodrigues Santos e Inês Leal de Castro
Coordenadores Gerais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DO SINTRAJUD/SP.

Na abertura da Semana de Conciliação: 
24 horas de paralisação!

Servidores não aceitam rebaixamento da proposta e cruzam os braços na abertura do principal
 evento do Judiciário. Magistrados prometem não fazer audiências de Conciliação
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Os servidores vão realizar 24 horas de 
paralisação no começo da Semana 
da Conciliação, dia 07 de novembro. 

A manifestação acontecerá no fórum traba-
lhista Ruy Barbosa, entre 12h e 14h, quando 
os servidores realizam uma assembleia esta-
dual para definir outras ações em defesa do 
reajuste salarial.

A decisão foi tomada na assembleia geral, 
também no Fórum Ruy Barbosa, na tarde de 
quarta-feira (31). A intenção da categoria é 
utilizar a abertura da Semana da Concilia-
ção, um dos mais importantes eventos do Ju-
diciário brasileiro, para denunciar que a au-
tonomia orçamentária do Poder está sendo, 
mais uma vez, desrespeitada pelo governo 
Dilma Rousseff (PT). Os magistrados traba-
lhistas também prometem realizar uma ma-
nifestação nesse dia.

Outra decisão da assembleia foi o ingresso 
de um Mandado de Segurança exigindo que 
o Executivo respeite o orçamento do Poder 
Judiciário.

Arrastões na 2ª e 3ª
Para realizar uma grande mobilização na 

quarta-feira (07), os servidores do Fórum 
Ruy Barbosa já preparam um esquema de 
arrastões de convencimento, como na gre-
ve. “Acho que deve ser um ato como foi o 
‘Apagão’”, ressaltou a servidora Zair Palha-
res.

Os servidores que estavam na assembleia 
já saíram de lá com a ‘tarefa’ de chamar os 
demais colegas dos seus locais de trabalho 
para mais essa paralisação.

Os servidores da JF de Santos, TRF-3 e 
TRE-SP definiram participar do ato na Jus-
tiça Trabalhista. O Sintrajud faz um chama-
do para que todos os servidores participem 
dessas 24 horas de paralisação.

Judiciário abaixa a cabeça, mais uma vez
Há 15 dias, o presidente do STF cedeu ao go-

verno federal e abriu mão dos R$ 715 milhões 
necessários para que o PL 4363/2012 fosse apli-
cado na íntegra. Com esse corte, em janeiro de 
2015, a GAJ passaria dos atuais 50% para 90% 
do vencimento básico, e não mais 100% como 
prevê o projeto inicial. Além disso, não haveria 
diferenças entre as parcelas. Seriam três parce-
las idênticas.

“Não há negociador no Judiciário. A gente 
cumpre o nosso papel aqui, mas o ministro 
Ayres Britto não assume a postura que era es-
perada de um presidente do STF. Ainda faz 
pior, aceita a imposição do Executivo e apre-
senta uma retificação ao orçamento, em vez de 
defender o projeto original”, afirma Leica Silva, 
diretora do Sintrajud.

Na avaliação dela, realizar uma forte mobi-
lização na abertura da Semana da Concilia-
ção além de pressionar o atual presidente do 
STF, “dará um recado ao ministro Joaquim 
Barbosa”, que assume a presidência do Su-
premo em novembro.

PL 4363/2012 aprovado na Ctasp
Pouco antes da assembleia, o PL 4363/12 foi 

aprovado na Comissão de Trabalho Adminis-
tração e Serviço Público (Ctasp), em Brasília. 
Em outros momentos, isso poderia ser visto 
como uma vitória da categoria. Mas com o ca-
lendário apertado, os servidores sabem que se o 
PL tiver que passar pelas outras duas comissões 
na Câmara e as três do Senado, o reajuste po-
derá começar a ser aplicado somente em 2014. 
O que é mais uma motivação para uma grande 
mobilização na Semana da Conciliação.

“A intenção do governo é rebaixar ainda mais 
o nosso reajuste. Ele foi pressionado pela gre-
ve do conjunto do funcionalismo, agora quer 
recompor o seu orçamento para seguir com a 

sua política econômica de beneficiar empresas 
e bancos, tirando do serviço público”, avaliou 
Ana Luiza Figueiredo, diretora da Fenajufe.

Magistrados também se 
mobilizam

Os juízes também prometem mobilizações 
por reposição dos seus subsídios. Na Justiça 
Federal, os magistrados paralisam nos dias 7 
e 8. Já os da Trabalhista protestam no dia 07, 
no fórum Ruy Barbosa. Ambos os segmentos 
anunciam que não realizarão audiências da Se-
mana da Conciliação.

Na manifestação de quarta-feira, servidores 
e magistrados estarão juntos, protestando con-
tra a falta de reposição salarial, que atinge o 
conjunto do Poder Judiciário.



Seminário sobre 
Consciência Negra

O projeto salarial dos servidores do Ju-
diciário Federal passou pela primeira 
etapa de sua tramitação no Congres-

so Nacional. Mas a votação unânime do PL 
4363/2012 na Comissão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público da Câmara (Ctasp), 
embora seja um avanço e ajude na tramitação 
da proposta, é o início de um caminho que não 
permite uma solução antes de 2013. É o que 
afirmam servidores ouvidos pela reportagem, 
que ressaltaram a necessidade de o projeto ser 
remetido para votação direto em Plenário e 
sem rebaixamentos.

Com a presença de algumas dezenas de tra-
balhadores de diversos estados do país, a ses-
são da manhã desta quarta-feira (31) da Ctasp 
aprovou o PL 4363/2012 com duas emendas 
acatadas pelo relator, deputado Roberto Poli-
carpo (PT-DF) – dentre elas a que redefine a 
denominação do cargo dos oficiais de Analista 
Executante de Mandados para “Oficial de Jus-
tiça Avaliador Federal”.

Organizar novas mobilizações
Os servidores que foram à Ctasp pressiona-

ram pela votação e comemoraram o resulta-
do, mas sabem que a aprovação da proposta 
antes de 2013 só é possível com a votação do 
projeto direto no Plenário da Câmara. “Vai 
ter que ser urgência urgentíssima, não dá 
para votar pelas comissões. É importante a 
votação [na Ctasp], mas há três anos estamos 
aqui em Brasília fazendo pressão... é um avan-
ço, mas é um avanço que não resolve”, observa 
Pedro Aparecido, diretor da federação nacio-
nal (Fenajufe) e do sindicato de Mato Grosso 
(Sindijufe-MT). 

O percurso a ser trilhado via comissões, 
três na Câmara e mais três no Senado, é longo 
demais, em decorrência dos prazos regimen-
tais, para que o projeto seja aprovado ainda 
em 2012. A necessidade de mobilização ga-
nha peso, na avaliação dos servidores, pelo 
fato de não haver acordo do governo com o 
teor integral da proposta, o que pode travar o 
projeto na Câmara. “Precisamos aproveitar a 
Semana de Conciliação [do Judiciário] para 
fazer mobilizações e chamar a atenção do 
Ayres Britto, ao lado da pressão diária pela 
[votação] em regime de urgência”, defende 
Pedro. “Vamos precisar de mobilização para 
impedir que o projeto seja rebaixado”, refor-
ça Antonio Melquíades, o Melqui, também 
diretor da federação e do sindicato de São 
Paulo (Sintrajud). 

Para ambos, a federação e os sindicatos pre-
cisam organizar a luta pela aprovação do pro-
jeto na íntegra, sem novos rebaixamentos, e a 
Semana Nacional de Conciliação, de 7 a 14 de 
novembro, é um bom momento para isso – nos 
dias 7 e 8 também haverá manifestações dos 
magistrados. 

Comissão de Finanças
Após passar pela Ctasp, o projeto segue ago-

ra para a Comissão de Finanças e Tributação, 
onde também se encontra, só que engavetado, 
o projeto original do PCS, o PL 6613/2009. A 

REAJUSTE SALARIAL

Após Ctasp, servidores defendem pressão na Semana 
da Conciliação por regime de urgência e GAJ 100%

Aprovação do projeto salarial do Judiciário na comissão da Câmara é avanço, mas só ida a Plenário e votação 
sem rebaixamentos resolve a questão, diz servidor

votação na Ctasp só esteve ameaçada pelo pedi-
do de vista do deputado Silvio Costa (PTB-PE), 
que chegou a dizer que os valores do projeto 
não estavam contemplados no Orçamento. Mas 
o parlamentar, velho conhecido dos servidores 
pela oposição feroz que fez ao PL 6613, acabou 
retirando o pedido e acatando a votação.  

Agora, a pressão dos servidores, tanto ou 
mais do que sobre a aprovação na Comis-
são de Finanças, na qual o governo cos-
tuma travar a passagem de projetos ‘sem 
acordo’, tende a se concentrar na defesa da 
proposta integral e na definição do regime 
de urgência urgentíssima para que ela vá 
direto a Plenário. Quase todas as lideran-
ças partidárias já assinaram o requerimento 
de urgência, mas ainda não havia a confir-
mação da assinatura do PT. Mesmo com as 
assinaturas, porém, o requerimento precisa 
ser posto na pauta do Plenário da Câmara 
e aprovado – e está nas mãos do presiden-
te da Casa, deputado Marco Maia (PT-RS), 
decidir quando fará isso.

Reuniões no Planejamento
Não há resistências políticas à parte do projeto 

que utiliza os 15,8% sobre a folha de pagamento, 
parcelado em três anos, definido pela presiden-
ta Dilma Rousseff para o funcionalismo, após a 
maior greve do setor nos últimos dez anos. O 
novo veto do governo petista refere-se aos re-
cursos que sairiam diretamente do orçamento 
do Judiciário Federal, cerca de R$ 714 milhões. 
Sem eles, o valor da GAJ (Gratificação de Ati-
vidade Judiciária), hoje em 50% do vencimento 
básico, não atingiria os prometidos 100% em 
três anos, limitando-se a 90%. E o peso da pri-
meira das três parcelas, de janeiro próximo, dei-
xaria de ser superior às demais.

Embora o STF já tenha excluído da proposta 
orçamentária os recursos extras para GAJ 100%, 
a questão ainda está em aberto e foi pautada nas 
reuniões entre o secretário de Trabalho do Mi-
nistério do Planejamento, Sérgio Mendonça, e a 
direção-geral do STF, ocorridas na sexta (26) e 
na segunda-feira (29). Não há ainda resposta do 
governo sobre possíveis alternativas. 

No dia 24 de novembro, das 9h às 14h, o sindi-
cato promoverá mais um seminário que debaterá 
a questão racial em nosso país. Participe!

O evento deste ano contará com três apresen-
tações: “Violência policial contra os negros”, com 
militante Eduardo Rosa. “Cotas para os negros”, 
com militante Joselicio Junior. “Racismo na lite-
ratura brasileira”, dirigente Wilson H. Silva. 

As inscrições para participar do seminário es-
tão abertas, na secretaria do Sintrajud no telefo-
ne (11) 3222-5833. 

Divulgação


