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Boletim do Judiciário
Servidor: contra o congelamento e 

pelo PCS, participe das manifestações
Com paralisação de duas horas no TRF-

3 e na JF e protestos na JT/ Barra Funda, 
os servidores do Judiciário Federal 
começam hoje dia 12/04  o seu calendário 
de mobilização contra o congelamento 
salarial e pelo PCS. Amanhã haverá 
manifestações em Brasília (ler matéria na 
página 2).

Razões para participar dos protestos não 
faltam. O diretor de base do Sintrajud e 
servidor do TRF-3 Dalmo Duarte destaca 
algumas: devido à inflação, a categoria 
está perdendo seu poder de compra. Além 
dos 10,22% de inflação de 2009 e 2010, 
Dalmo pontua que a projeção da inflação 
para este ano será de 6%. “Seria legal 
se todos os colegas fizessem as contas. 
Verificariam que estamos gastando muito 
mais com o mesmo salário de três anos 
atrás”, argumenta.

Outro motivo para que os servidores 
participem dos protestos é o risco de 
congelamento salarial. O PLP 549/09 ainda 
está tramitando e membros do governo 
já disseram que a intenção do Planalto 
é estabelecê-lo como prioridade. “Na 
prática, os salários já estão congelados. 
Na medida em que a nossa data-base é 
desrespeitada, o governo demonstra não 
se importar com seus servidores”, diz 
Cléber Borges Aguiar, diretor do Sintrajud 
e servidor do TRF-3.

No último dia para a apresentação 
de emendas ao PCS, 06 de abril, 
dois deputados do PT apresentaram 
modificações ao PL 6613/09, que 
trata do PCS. Ambas valorizam 
as gratificações em detrimento do 
vencimento básico. Na avaliação de 
diversos sindicalistas as propostas 
não ajudam a luta da categoria, 
desrespeitam as deliberações dos 
servidores e podem levar à divisão 
entre trabalhadores do Judiciário.

Uma das emendas foi apresentada 
pelo deputado Roberto Policarpo (PT-

DF). Suplente nas eleições, até o pleito 
passado ele era dirigente da Fenajufe 
e do sindicato de Brasília (Sindjus-
DF). A proposta de modificação 
dele praticamente zera o aumento 
no salário básico e transfere quase 
todo reajuste para a Gratificação de 
Atividade Judiciária (GAJ). 

A outra emenda ao PL 6613/09 é de 
autoria do deputado Reginaldo Lopes 
(PT-MG), também autor da proposta 
do subsídio, mas esta, vai mais longe: 
joga a maior parte da remuneração 
para uma gratificação variável cujo 
valor depende do cumprimento de 
metas e de avaliação de desempenho.

Para Ana Luiza Figueiredo Gomes, 
diretora do Sintrajud e da Fenajufe, 

são “emendas que dificultam” a 
luta da categoria para derrubar o 
congelamento salarial. “Isso causa 
confusão e nos divide”.

Ana lembra que este tema foi 
muito discutido nos fóruns da 
categoria, onde foi rechaçada a 
proposta de gratificações variáveis 
e/ou por produtividade. Ou mesmo a 
ampliação do peso das gratificações 
na remuneração, que aumenta a 
insegurança salarial do servidor. 
No final de 2009, a categoria se 
mobilizou para derrubar a proposta de 
mais gratificação e menos salário base 
e, assim, melhorar a versão final do 
projeto, que acabou sendo enviado ao 
Congresso Nacional pelo STF.

Emendas ao PCS

TRF/ JF
das 13h às 15h

JT/ Barra
Funda - 13h

ATOS NOS TRIBUNAIS

Em 23 de março, no TRF-3/ JF, servidores aprovam calendário de luta contra o 
congelamento e pelo PCS
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Hoje acontecem protestos no TRF-3 e na JT/ Barra Funda; 
quinta será a vez do Eleitoral fazer sua assembleia



Servidores federais vão a Brasília dia 13 de abril para dizer ao governo que não 
aceitam o congelamento salarial e a retirada de direitos. Organizado em conjunto 
por diversas entidades, o protesto aposta na unidade do funcionalismo para 
construir uma mobilização capaz de derrubar a política de reajuste zero de Dilma.

A Marcha dos Servidores, como está sendo chamada, integra o calendário 
de mobilização do funcionalismo. Além dos servidores do Judiciário e do MPU, 
que indicaram paralisação por tempo indeterminado a partir de 3 de maio, os 
trabalhadores das universidades federais, organizados nacionalmente na Fasubra, 
iniciam greve em 25 de abril.

Em Brasília, os servidores dirão ao governo, aos deputados e aos senadores que 
não querem a aprovação do projeto que congela os salários por dez anos (PLP 
549/09), o que abre caminho para demissões por insuficiência de desempenho 
(PL 248/98) e o que cria o fundo de previdência complementar e, assim, põe em 
prática o fim da aposentadoria integral para novos servidores (PL 1992/07). 

Os trabalhadores também rejeitam a MP 520/10, apontada como uma 
privatização disfarçada da saúde, e o PL 92/07, que permite a transferência do 
controle das áreas sociais, culturais e tecnológicas do Estado para fundações de 
direito privado.

Na mesma data, deve acontecer uma audiência com a ministra do Planejamento, 
Miriam Belchior.

Marcha dos Servidores vai a Brasília na 
quarta (13) contra o congelamento
Serv idores do Judic iário Federal e do MPU vão partic ipar do 
protesto; Planejamento confirma audiência com Mirian Belchior

Lançamento da Campanha Salarial unificada de 
todo o funcionalismo, em 16/02
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Encerrado o prazo para a inscrição de chapas para 
concorrer às próximas eleições do Sintrajud, foi inscrita 
uma única chapa: Unidade e Luta – para defender nossos 
direitos e garantir novas conquistas. A eleição será realizada 
nos dias 25 e 26 de maio.

Essa chapa foi eleita em convenção no último sábado, 
dia 9, com a participação de representantes de correntes 
políticas e servidores independentes. Dos candidatos, oito 
estão na atual diretoria, sete disputam pela primeira vez a 
direção do sindicato e dois já foram diretores, mas estavam 
fora da atual gestão.

Na avaliação dos candidatos, apesar de ser uma campanha 
com chapa única é importante a participação dos servidores 
durante o processo eleitoral. “Nós temos um grande desafio 
pela frente que é impulsionar a luta contra o congelamento e 
em defesa do PCS. Essa chapa é composta por companheiros 
combativos que estão no dia-a-dia da luta por melhores 
condições de trabalho, por salário e garantia dos direitos. 
É preciso que os servidores vejam o programa da chapa, 
sua composição e votem massivamente nas eleições do 
sindicato”, ressaltou Adilson Rodrigues, que já foi diretor do 
Sintrajud e da Fenajufe e faz parte da Chapa 1.

Eleição para a nova diretoria do 
Sintrajud terá chapa única
A eleição será realizada nos dias 25 
e 26 de maio. Participação de todos é 
fundamental!

Em pé esq. p/ dir: Dalmo (TRF 3ª), Maurício (T.R.E), Adão (JT Ribeirão 
Pires), Henrique (JT Barra Funda), Filipe (JT Barra Funda), Inês (JT Barra 
Funda), Antonio Carlos (JF São Bernardo do Campo), 
Sentados: Cléber (TRF 3ª),  Sanches (JF Franca),  Fausta (JF Taubaté),  
Antonio Melquiades (Pedro Lessa), Adilson (JF Santos), Ivo (OJaf/ JT 
Ribeirão Pires), Erlon (OJaf/ CEUNI).

Leica Silva (JT/ 
Barra Funda)

Angélica Olivieri 
(Execuções Fiscais)

Tarcisio(JT/ 
Barra Funda)


