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Boletim do Judiciário

Em 23 de março, no TRF-3/ JF, servidores aprovam calendário de luta contra o congelamento e pelo PCS

Os servidores do Judiciário não são os 
únicos a sofrer com o congelamento sala-
rial. Essa política do governo Dilma está 
sendo aplicada em todo o funcionalismo. 
Servidores de diferentes áreas estão sen-
tido no bolso o aumento da inflação e a 
falta de reajustes salariais.

O conjunto do funcionalismo, entretan-
to, não está calado. Duas manifestações 
na capital federal, em 16 de fevereiro e 
em 13 de abril, que reuniram cinco e 15 
mil servidores respectivamente, força-
ram o governo a iniciar uma negociação 
em torno de três temas: os projetos de lei 
que afetam os servidores, a data-base e o 
direito de greve e a política salarial. (ler 
reportagem no verso)

O conjunto do funcionalismo, além 
das mobilizações em Brasília, aprovou 
um calendário de luta que terá uma im-
portante manifestação nesta quarta-feira, 

11 de maio. Os servidores do Judiciário 
definiram que participarão desta mobili-
zação com atos em frente aos Tribunais 
Regionais Eleitorais de todo o país. A 
decisão foi tomada na Reunião Ampliada 
da Fenajufe, ocorrida em 30 de abril.

Em São Paulo, a manifestação será no 
TRE da Francisca Miquelina, a partir das 
13h. Os servidores dos outros prédios 
também poderão participar. O Sintrajud 
orienta que a categoria utilize os adesi-
vos da entidade, em protesto à política de 
reajuste zero do governo Dilma.

Na opinião da servidora Angélica 
Olivieri, diretora do Sintrajud, é im-
prescindível que os servidores se uni-
fiquem contra o congelamento salarial. 
“A política é uma só para todos os ser-
vidores, que já vem sendo aplicada há 
tempos, ela está colocando em risco 
todo o serviço público”, diz. Ela ainda 

argumenta que essas manifestações es-
tão em defesa da qualidade do serviço 
público.

Contra o Congelamento e pelo PCS
Servidor do Tribunal Regional Elei-

toral, Maurício Rezzani afirma que 
esta manifestação é muito importan-
te para que a luta pelo PL 6613/09, 
que trata do PCS, seja reiniciada. Da 
mesma forma, ele opina que será um 
momento de mobilização contra o PLP 
549/09, que congela os salários dos 
servidores por 10 anos. “É importan-
te a retomada da mobilização neste 
momento, pois se aproxima o recesso 
legislativo. Somente a nossa mobiliza-
ção fará com que o PL 6613/09 seja 
aprovado e consigamos retirar de pau-
ta os projetos que prejudicam o traba-
lhador”, afirma.

Mobilização será na Francisca Miquelina. Participação de todos é fundamental. O Sintrajud 
orienta a categoria a usar os adesivos da entidade em protesto à política salarial do governo Dilma

Dia 11 de maio, 13h, manifestação 
no TRE contra o congelamento salarial

Wladmir Aguiar



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP.
O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO– SINTRAJUD, por 

suas coordenadoras, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade, faz saber que fará realizar a ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA, no dia 14 de maio do ano corrente, a partir das 15h, em primeira convocação – no auditório do SINTRAJUD, 
situado a Rua Antonio de Godoy, 88, 15ª andar, Centro. São Paulo/SP. 

PAUTA:
1. Campanha salarial:
• Aprovação do PCS-4; 
• Contra o Congelamento Salarial. 
2. Calendário de mobilização e preparação da greve por tempo indeterminado; 
3. Eleição dos(as) delegados(as) à Plenária Nacional da Fenajufe nos dias 03, 04 e 05 de junho, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; 
4. Formação e eleição da comissão de apuração aprovada durante o 6º Congresso do SINTRAJUD;
5. E, outros assuntos de interesse da categoria.

São Paulo, 05 de maio de 2011. 

Ana Luiza de Figueiredo Gomes - Coordenadora Executiva 
Leica Claudio Silva - Coordenadora Geral

Negociação no Planejamento, que começou após marcha que levou 15 mil a Brasília, tratou dos projetos 
em tramitação no Congresso que atingem o funcionalismo 

Na 1ª negociação após a Marcha de 15 mil, governo aceita 
retirar urgências e negar PL das demissões  

O secretário de Recursos Humanos do Pla-
nejamento, Duvanier Paiva Ferreira, se com-
prometeu com os servidores em orientar a 
base de apoio ao governo no Congresso a sus-
pender a urgência na votação dos projetos que 
estão em debate no Fórum Nacional de Enti-
dades de Servidores Federais. O representan-
te do Planejamento, designado pela ministra 
Miriam Belchior para negociar, também disse 
ter acordo com a rejeição do projeto de lei que 
institui a demissão de servidores por insufici-
ência de desempenho (PL 248/98).

Os compromissos foram assumidos por Du-
vanier na primeira de uma série de reuniões 
para tratar de temas gerais do funcionalismo. 
As conversas foram iniciadas após Miriam 
Belchior receber representantes da categoria, 
em 13 de abril, sob a pressão da Marcha dos 
Servidores, que levou cerca de 15 mil mani-
festantes a Brasília – os servidores do Judiciá-
rio Federal também participaram. 

A reunião com Duvanier, ocorrida em 4 de 
maio, contou com representantes de todas as 
entidades que integram a coordenação unifica-
da da Campanha Salarial de 2011, abrangendo 
os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
A Fenajufe participou, apesar da tentativa do 
governo de excluir o Judiciário e o Legislativo 
da negociação.

Como estava programado, o encontro tra-

tou de quatro projetos de lei que tramitam no 
Congresso Nacional: MP 520/2010, que cria 
uma empresa para gerenciar hospitais; PL 
1992/07, relativo à previdência complemen-
tar do funcionalismo e o fim da aposentadoria 
integral; PLP 549/09, que congela os salários 
por dez anos; e o PLC 248/98, referente à de-
missão por insuficiência de desempenho. “A 
reunião começou com o governo fazendo uma 
explanação técnica dos projetos, que foram 
contestados politicamente pelas entidades”, 
relata Manoel Crispim, que participou da 
negociação representando a CSP-Conlutas. 
“Dissemos que os referidos projetos tiram di-
reitos dos trabalhadores, abrem portas para de-
missões, privatizam a Seguridade e o Seguro 
Social, entre outros malefícios, e solicitamos 
a imediata retirada de tramitação desses proje-
tos”, diz Crispim.

O representante do Planejamento disse que 
o governo não vai apoiar a aprovação do PL 
248, de autoria do então presidente FHC, que 
disciplina a perda do cargo público por insu-
ficiência de desempenho após avaliações ne-
gativas.

O secretário de Recursos Humanos se com-
prometeu a elaborar uma minuta com um pro-
tocolo de intenções com relação à avaliação de 
desempenho e a orientar a bancada governista 
a votar contra a proposta, que já está pronta 

para ser submetida ao plenário da Câmara. 
Com relação aos demais projetos, disse que 
vai elaborar outro protocolo informando que 
eles serão debatidos na mesa de negociação e 
em oficinas e seminários. E que orientará os 
líderes do governo a retirarem os pedidos de 
urgência para votação até que seja concluído 
o debate.   

Os servidores fizeram uma avaliação po-
sitiva destes aspectos iniciais da negociação, 
embora haja uma crítica unânime contra a 
tentativa de divisão por parte do governo. Os 
trabalhadores destacaram que a negociação 
não teria nem sequer começado sem a mo-
bilização do conjunto da categoria, que pre-
cisa avançar para fortalecer a pressão sobre 
muitos itens a serem superados. A Marcha 
dos Servidores do dia 13 de abril foi o maior 
protesto do funcionalismo em Brasília dos úl-
timos cinco anos.

A próxima negociação geral ficou marca-
da para 17 de maio. Os temas centrais serão 
a regulamentação da negociação coletiva no 
setor público e o direito irrestrito de greve. A 
reunião seguinte, no dia 31 de maio, tratará 
da política salarial com reposição da inflação 
e incorporação das gratificações, do cumpri-
mento de acordos, da paridade entre ativos e 
aposentados e do estabelecimento da data-
-base em 1º de maio.

Neste sábado, servidores elegerão delegados à 
Plenária Estatutária da Fenajufe. Leia o edital.


