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Boletim do Judiciário
Dia 27 de abril

Paralisação de 24h no TRF3/JF

A frente do TRF-3 será o palco de mais 
um importante momento da luta dos ser-
vidores contra o congelamento salarial e 
pelo PCS. No dia 27 de abril, além da pa-
ralisação de 24 horas no TRF e na JF, às 
15 horas acontece a assembleia estadual 
que vai decidir sobre temas importantes 
como o início da greve em 03 de maio, os 
rumos das mobilizações contra o conge-
lamento salarial e a eleição de delegados 
para a reunião Ampliada da Fenajufe, que 
acontece dia 30 de abril, em Brasília. (ler 
edital na página 2). Neste dia, há um indi-
cativo de paralisação dos juízes federais.

Há muita coisa em jogo neste momen-
to. Não seria exagero dizer que o futuro 
dos servidores do Judiciário Federal está 
na ordem do dia. Pelo menos, a atual for-
ma de remuneração está. As emendas ao 
PL 6613/09, que trata do PCS, represen-
tam grandes riscos à categoria, mas em 
duas delas há algum atrativo, o que pode 
ser ainda mais perigoso.

O subsídio tem sido apresentado como 
uma alternativa ao PCS. Os defensores 
desta proposta acreditam que bastaria um 

sinal dos servidores para que o drama da 
revisão salarial se resolvesse. Que o pro-
jeto seria apoiado pelo STF e imediata-
mente aprovado pelo governo.

Eles esquecem, entretanto, que o go-
verno pretende congelar os salários dos 
servidores, basta ver o PLP 549/09 e toda 
política salarial que tem sido aplicada no 
serviço público. Além disso, o subsídio 
extingue a GAS, a GAE, o AQ, todas as 
outras vantagens individuais, o pagamen-
to de horas-extras, entre outros direitos. 
Os servidores perderiam ainda todos os 
passivos, inclusive futuros, de qualquer 
origem ou natureza, mesmo que decor-
rentes de decisão judicial.

Já na proposta feita pelo deputado 
Roberto Policarpo (PT-DF), ex-diretor 
do Sindjus-DF e ex-diretor da Fenaju-
fe, praticamente não há valorização do 
Vencimento Básico, aumenta-se substan-
cialmente a Gratificação por Atividade 
Judiciária (GAJ). Na tabela salarial, a re-
muneração fica maior, mas os servidores 
ficam com menos direitos, pois a única 
parcela protegida constitucionalmente 

(principalmente para a aposentadoria) é 
vencimento básico. Com essa emenda, a 
remuneração retrocederia à estrutura que 
tinha em 1995, antes dos três PCSs.

O atrativo do subsídio seria a supos-
ta facilidade para a sua aprovação, já a 
emenda feita por Policarpo seria atraen-
te por possuir uma tabela salarial maior. 
Embora “atrativas”, as propostas em si 
possuem grandes riscos. Mas há algo 
muito pior: elas dividem a categoria.

Se estivermos desunidos não haverá 
reajuste algum, para ninguém. O conge-
lamento salarial seguirá e o nosso poder 
aquisitivo se deteriorará a cada dia.

Há problemas na estrutura salarial? Há. 
Eles precisam ser corrigidos? Sim. Mas 
eles não serão resolvidos com uma emen-
da ao PL 6613/09. Ao contrário, lembre-
mos que a luta histórica desta categoria é 
em defesa de uma carreira que valorize o 
serviço público. 

Há muito em jogo neste momento. É 
hora de deixarmos as nossas diferenças 
de lado e retomarmos a luta contra o con-
gelamento salarial e pelo PCS.

Wladimir Aguiar

Assembleia às 15 horas  elegerá representantes à Reunião Ampliada da 
Fenajufe e definirá os rumos da luta contra o congelamento salarial



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 confor-
midade com o Estatuto Social da Entidade, faz saber que fará realizar a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 27 de 

abril do ano corrente, em frente ao Tribunal Regional Federal – TRF 3ª, situado na Avenida Paulista, nº 1.842, às 15h em primeira 
convocação e às 15h30 com qualquer quorum, para discutir e deliberar a seguinte pauta:

1. Informes:
• Negociações em Brasília
2. Campanha salarial:
• Aprovação do PCS 4; 
• Contra o Congelamento Salarial – PLP 549/09; 
3. Calendário de mobilização e preparação da greve a partir de 03 de maio de 2011; 
4. Eleição dos(as) delegados(as) à Reunião Ampliada da Fenajufe, dia 30 de abril a partir das 10h, no Hotel Nacional em Brasí-

lia/DF, para discutir a seguinte pauta: 1) informes; 2) PCS -4 e 3) Mobilização. 
5. E, outros assuntos de interesse da categoria

  
São Paulo, 18 de abril de 2011. 

Ana Luiza de Figueiredo Gomes
Coordenadora Executiva 

Leica Claudio Silva
Coordenadora Geral

A compensação das horas paralisadas 
durante a greve do ano passado deve ser 
feita respeitando a dignidade dos servido-
res. Dessa forma pensa o Diretor do Foro 
da JF, Carlos Alberto Loverra. Em reunião 
com o Sintrajud, no dia 08 de abril, ele 
esclareceu que não há nenhuma orienta-
ção por parte da diretoria do Foro para que a 
compensação seja feita hora a hora.

Em decisão a um recurso interposto pelo 
Sintrajud, ele afirmou competir ao superior 
hierárquico avaliar a melhor forma de com-
pensação, mas orientou: “Ressalte-se, no 
entanto, que, ao delimitar o critério, o admi-
nistrador deve levar em conta a dignidade 
da pessoa humana, bem como o interesse 
da instituição, porquanto pode se apresentar 
mais vantajosa e eficiente a compensação por 
tarefas... do que hora a hora”.

Na prática, o magistrado acompanha a posi-
ção do desembargador André Nabarrete. Re-
lator do tema no Conselho da Justiça Federal, 
o desembargador destacou que a compensa-
ção por serviço represado pode ser mais efi-

ciente do que aquela feita hora a hora.
A diretora do Sintrajud Angélica Oli-

vieri orienta que nos locais onde já houve 
a reposição do serviço represado deve-se 
informar à administração. Ela alerta os ser-
vidores que no caso de abuso por parte dos 
superiores repassem esta informação ime-
diatamente ao sindicato para a adoção das 
medidas cabíveis.

Angélica explica que pela resolução do 
CJF só deverá ser reposto o serviço refe-
rente à greve, “esta norma foi citada na 
decisão, logo, os servidores que forem co-
brados por demandas não ligadas àquele 
período deverão informar ao sindicato”, 
orienta.

Outros temas na reunião
Ocorrida dia 08 de março, a reunião com 

o Diretor do Foro também tratou da retira-
da do ambulatório médico do Pedro Lessa 
e do Criminal. Segundo disse o magistra-
do, a JF estava sofrendo multas, pois não 
podia manter os ambulatórios naqueles 

locais. Ele ainda argumentou na impossibi-
lidade de se manter ambulatórios em todos 
os locais, é melhor um ambulatório centra-
lizado com melhores condições de atendi-
mento. Na opinião do Sintrajud, se os am-
bulatórios não estavam instalados da forma 
adequada, eles deveriam ser regularizados e 
não retirados. 

Em relação ao problema na Distribuição 
no Fórum das Execuções Fiscais, onde os 
servidores, além da distribuição, agora es-
tão fazendo a autuação dos processos, Lo-
verra já tinha respondido ao coordenador do 
Fórum não ter condições de mandar mais 
servidores para lá. Disse que conversaria 
com a desembargadora Suzana Camargo a 
respeito, mas ainda não há resposta.

Na reunião também foi tratada a falta de 
pagamento no mês de dezembro dos servi-
dores que tomaram posse no final do ano. 
De acordo com uma informação obtida pelo 
diretor do Sintrajud Antonio Melquíades, 
junto à diretoria geral do TRF-3, o salário 
de dezembro será pago junto com o de abril.

Compensação por serviço é mais eficiente do 
que hora a hora, diz Diretor do Foro
Os locais onde já houve a reposição do serviço represado devem informar à 
administração. Em caso de abuso dos superiores, avise o Sintrajud

Dias paralisados na Justiça Federal


