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(*) Presença de Jorge Souto Maior, professor da USP e juiz do trabalho e Marcus Orione, professor da USP e juiz federal 

Agenda de Mobilização
16/06, 15h -  TRF-3 (Av. Paulista): “Bolo do Renan Calheiros”
17/06 , 14h - JT (Barra Funda): ASSEMBLEIA GERAL
18/06, 14h - TRE (Miquelina): Ato/Assembleia pelo direito de greve (*)

l

l

l



2 - Jornal do Judiciário Segunda-feira, 15 de junho de 2015

No início da vida profissional, 
fiz concurso público para dati-
lógrafo, coisa que hoje preciso 
explicar para os meus filhos, que 
não têm ideia do que seja uma 
máquina de escrever. Nem a 
nomenclatura do antigo cargo 
salvou-se da evolução do ferra-
mental, pois era um cargo rela-
cionado à tarefa e à ferramen-
ta. Na Sunab, que também foi 
extinta e incorporada à Receita 
Federal, o cargo de datilógrafo 
virou TTN e depois passou a exi-
gir nível superior para ingresso 
de novos servidores.

A requalificação do cargo de 
técnico judiciário, com nova 
exigência de escolaridade, faz 
parte da evolução do cargo, que 
passa a ter novas atribuições, 
com a adoção de novas ferra-
mentas tecnológicas (o PJ-e), 
não se admitindo mais a figura 
dos tarefeiros, transportadores 
de processo em papel (coisa que 
era feita pelos auxiliares judici-
ários, já reenquadrados como 
técnicos).

Assim como a máquina de 
escrever, não é mais admissível 

o processo em papel. É insus-
tentável ambientalmente, em 
que pese a resistência interna à 
mudança. As novas atribuições 
impostas pela mudança das fer-
ramentas demandam um técni-
co judiciário com perfil analítico 
generalista e conhecimento de 
gestão de pessoas, administra-
ção, compliance e direito.

As mudanças são fundamen-
tais para a cidadania, pois a pró-
pria sobrevivência institucional 
fica ameaçada pela incapaci-
dade de oferecer uma resposta 
célere e eficaz às demandas da 
sociedade por Justiça.

Nessa perspectiva é que pre-
cisamos entender a necessidade 
da requalificação dos técnicos 
judiciários, que representam 2/3 
do quadro funcional do Poder 
Judiciário. Apesar de essas mu-
danças não atingirem os atuais 
servidores, é preciso estancar o 
provimento de cargos baseado 
em um modelo caduco. 

Mudar o nível de escolaridade 
também contribui para que o 
poder público deixe de incenti-
var cursinhos preparatórios para 

concursos de nível médio e esti-
mula o aumento da escolarida-
de geral da população.

Modernizar a nossa institui-
ção é também eliminar as la-
cunas que permitem em pleno 
século XXI espaço para o assé-
dio moral em um ambiente de 
trabalho semelhante ao de uma 
corte medieval.

Os técnicos que compõem 
o MOVATEC entenderam isso e 
apóiam a exigência de nível su-
perior para ingresso, a sobrepo-
sição de tabelas e a manutenção 
da nomenclatura. Resta saber 
se os demais integrantes da ins-
tituição, os sindicatos e os ana-
listas vão sublimar divergências, 
em nome de um melhor serviço 
aos jurisdicionados, ou se prefe-
rem arriscar a extinção da car-
reira judiciária. Não podemos 
esquecer: estamos todos no 
mesmo barco e o apoio mais se-
guro é o que podemos dar uns 
aos outros.

Os textos desta seção não refletem necessariamente a opinião do Jornal do Judiciário ou do Sintrajud. Envie para o Departamento de Imprensa do Sindicato a sua colaboração: 
você pode escrever sobre qualquer tema. Não será aceito conteúdo ofensivo ou discriminatório. Os textos serão publicados por ordem de chegada e devem trazer o nome e uma 

breve apresentação do autor o tamanho pode variar entre 1.500 e 2.000 caracteres com espaços. PARTICIPE!

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião

Mudar a carreira judiciária para que não seja extinta

Airton Reis Júnior
 Diretor de Base em Guarulhos

As mobilizações contra o gover-
no federal devem esquentar daqui 
para a frente: ao final do 2º Con-
gresso Nacional da CSP-Conlutas, 
no domingo (7), 373 entidades 
sindicais e movimentos populares 
e estudantis aprovaram resoluções 
voltadas ao fortalecimento das lu-
tas contra a retirada de direitos e o 
ajuste fiscal.

Entre as resoluções aprovadas, 
está a da construção de uma greve 
geral contra o governo Dilma e em 
defesa do emprego e dos direitos. 
Não escaparão das mobilizações 
o Congresso Nacional e governos 
estaduais que têm promovido ata-
ques aos trabalhadores, como o 
PSDB de Beto Richa (PR) e Geral-
do Alckmin (SP).   

“É uma luta que enfrentará o 
governo do PT e a oposição de 
direita, bem como o PMDB de 

Eduardo Cunha e Renan Calhei-
ros, governadores e prefeitos”, diz 
um trecho do manifesto apro-
vado pelo Congresso da CSP-
-Conlutas. Para isso, será feito 
um chamado a todas as centrais 
sindicais, inclusive as que apoiam 
o governo, como a CUT.

A CSP-Conlutas é hoje a prin-
cipal central sindical de oposição 
ao governo Dilma. O 2º Congres-
so registrou um aumento de 30% 
no número de entidades partici-
pantes em relação ao 1º Congres-
so, em 2012.

Estiveram representados 24 es-
tados mais o Distrito Federal, com 
2.639 participantes, incluindo pro-
fessores estaduais e profissionais 
da educação em greve, petroleiros, 
metalúrgicos, servidores públicos 
das três esferas, garis, metroviários 
e trabalhadores da construção civil.

CSP-Conlutas vai intensificar 
mobilizações rumo à greve geral

Decisão aprovada no 2º Congresso da Central visa fortalecer a luta contra a retirada de direitos e o ajuste fiscal

Palestras com o psicólogo 
Daniel Luca, assessor do 

Sintrajud
16 e 18 de junho

(terça e quinta-feira) 
às 15h

Auditório da Justiça Militar
R. Cásper Líbero, 88

Centro – SP

Saúde do trabalhador 
do Judiciário

O Sintrajud está com inscrições 
abertas para o 1º Encontro Es-
tadual de Técnicos do Judiciário 
Federal, que será realizado na sua 
sede, no dia 20 de junho.

As inscrições devem ser feitas 
até quinta-feira, 18, com preen-
chimento da Ficha de Inscrição 
para Credenciamento dos Par-
ticipantes, disponível no site do 
Sindicato.

A ficha deve ser impressa, pre-
enchida e levada pessoalmente 
ao Sintrajud ou encaminhada 
por fax: (11) 3337-0199 ou, ain-
da, pelo email juliana.secretaria@
sintrajud.org.br.

O encontro será realizado no 
auditório do Sintrajud (R. Antô-
nio de Godoy, 88 - 15º andar).

O Sindicato espera receber téc-
nicos e profissionais de todo o 
Brasil interessados na discussão.

Abertas as inscrições 
para o encontro 

estadual de técnicos

Evento no Sintrajud será dia 20

Em Sumaré (SP), 2º Congresso teve aumento de 30% no número de participantes em relação ao 1º, de 2012

Romerito Pontes
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Enquanto se submete às mano-
bras do Poder Executivo para man-
ter o congelamento salarial dos ser-
vidores do Judiciário (que já dura 
nove anos), o presidente do STF, Ri-
cardo Lewandowski, trabalha para 
ampliar os privilégios dos juízes. 

Um novo e generoso pacote de 
benefícios para os magistrados está 
previsto na minuta de anteprojeto 
do Estatuto da Magistratura, que al-
tera a Lei Orgânica da Magistratura 
(Loman), de 1979. Relacionamos 
algumas das alterações que mais se 
chocam com a realidade dos servi-
dores e de todos os trabalhadores.

A minuta foi enviada por Lewan-
dowski aos demais ministros do 
STF para receber sugestões. Ele 
pretende mandar a proposta ainda 
neste ano ao Congresso Nacional. 
Em setembro do ano passado, de-
cisões liminares do ministro Luiz 
Fux já concederam auxílio-mora-

dia, no valor de R$ R$ 4.377,73, 
para os magistrados de todo o país.

O Estatuto da Magistratura pro-
posto por Lewandowski eleva o au-
xílio-moradia para R$ 6.308,43, es-
tabelece o salário de R$ 31.542,16 
para juízes de primeira instância e 
ainda acrescenta vários outros be-
nefícios (veja o quadro).

Graças a esses benefícios, um 
juiz de primeira instância com 
cinco anos de magistratura e sem 
filhos, por exemplo, receberá R$ 
45.734,05. 

O valor aumenta com o enqua-
dramento do magistrado em ou-
tras situações previstas no Estatu-
to, incluindo ajuda de custo para 
capacitação (de R$ 3.154,21 a R$ 
6.308,43), auxílio para o caso de ser 
designado para localidade de difí-
cil acesso (R$ 10.514,05), auxílio-
-creche (R$ 1.577,10), auxílio-pla-
no de saúde para dependente (R$ 

Loman engorda vencimentos de juízes
Proposta de Lewandowski amplia privilégios dos magistrados e deve chegar ainda neste ano ao Congresso Nacional

1.577,10) e auxílio-mudança (de 
até R$ 94.626,48 em parcela única).

Se julgar mais processos do que 
recebe no ano, o juiz terá dois sa-
lários adicionais. Se participar de 
mutirões de conciliação ou de ou-
tras atividades especiais, receberá 
R$ 1.051,40 a mais por dia.

Caso decida continuar traba-
lhando após se aposentar, são mais 
R$ 1.577,10 por ano. Já os servido-

res que correm atrás das metas im-
postas pelo CNJ, não recebem mais 
do que assédio moral.

O contracheque dos juízes pode 
engordar mais ainda com a venda 
de metade dos 60 dias de férias a 
que eles têm direito. O Supremo 
ainda está julgando se o juiz deve 
ser indenizado por não usufruir os 
60 dias, mas a proposta já estabele-
ce essa possibilidade.

PACOTE DE REGALIAS
Pelo novo Estatuto, um juiz de 1ª instância com cinco anos de 

magistratura e sem filhos receberá:

R$ 31.542,16 de salário;
+ R$ 1.577,10 a cada cinco anos de magistratura;
+ R$ 1.577,10 de auxílio-transporte, 
+ R$ 1.577,10 de auxílio-alimentação;
+ R$ 6.308,43 de auxílio-moradia;
+ R$ 3.154,21 de auxílio-plano de saúde.
TOTAL: R$ 45.734,05

Os servidores do Judiciário Fe-
deral no Estado de São Paulo deci-
diram entrar em greve por tempo 
indeterminado para pressionar o 
Senado, o Judiciário e o governo 
Dilma Rousseff (PT) a aprovarem 
a recomposição salarial da catego-
ria, prevista no PLC 28/2015. 

A apreciação do projeto, que es-
tava pautada no dia 10, por mano-
bra do governo foi adiada para ao 
dia 30. Ao adiar a votação, o presi-
dente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB/AL), alegou que o Minis-
tério do Planejamento apresentará 
uma proposta que englobe todos 

os servidores federais.
“Está nas mãos da nossa ca-

tegoria decidir os rumos desta 
luta. O governo quer jogar a ne-
gociação do nosso projeto lá para 
frente para rebaixar ainda mais 
os salários da nossa categoria e 
do restante dos servidores públi-
cos”, afirmou o servidor da JT e 
coordenador da Fenajufe Tarcisio 
Ferreira.. 

“Agora é hora de o Judiciário e 
o Lewandovsky assumirem uma 
posição, não dá mais para agüen-
tar a enrolação do governo”, 
acrescentou.

Forte adesão
A greve foi decidida horas an-

tes de o Senado adiar a votação 
do PLC 28. Reunidos em assem-
bleia geral, no Fórum Cível Pedro 
Lessa, na Avenida Paulista, ser-
vidores da capital se reuniram a 
caravanas de Mauá, Poá, Baixada 
Santista, ABC, Barueri e Suzano. 

A greve por tempo indetermi-
nado começa após duas parali-
sações de 24 horas, nos dias 29 
de maio e 10 de junho, e já conta 
com forte adesão na capital e no 
interior.

“Neste momento é necessário 

construir uma grande greve na-
cional e São Paulo pode cumprir 
um papel fundamental nessa luta. 
Vamos começar arrastões em to-
das as varas e fazer esta greve cres-
cer cada vez mais; só assim vamos 
conquistar nosso reajuste”, disse a 
diretora do Sintrajud Inês Leal.

Na próxima quarta-feira, dia 
17, os servidores realizarão nova 
assembleia geral para avaliar o 
andamento da greve e os próxi-
mos passos da mobilização. A 
assembleia acontece no Fórum 
Trabalhista Ruy Barbosa, na Bar-
ra Funda, às 14h. 

Jesus C
arlos

10.06.2015 - Assembleia no 
Fórum Pedro Lessa, na Avenida 

Paulista, aprova greve para exigir 
aprovação do PLC 28

Servidores cansam da “enrolação” do governo e decidem parar por tempo indeterminado pela aprovação do projeto salarial
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Acordo envolvendo o governo Dil-
ma (PT), os presidentes do Supremo 
Tribunal Federal, Ricardo Lewando-
wski, e do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), articulado pelas lide-
ranças parlamehntares do PT e do 
PMDB, adiou a votação do projeto, 
que estava na pauta da sessão plená-
ria do Senado da quarta-feira (10).

O adiamento não passou por 
quaisquer consultas às entidades sin-
dicais representativas da categoria.

Os servidores responderam com a 
manutenção da greve nacional, que 

está crescendo e já é a mais forte dos 
últimos anos.

Hoje, 13 estados e o Distrito Fede-
ral estão em greve por tempo inde-
terminado, seis param no decorrer 
da semana e o restante do Brasil se 
mobiliza e avalia a possibilidade de 
engrossar o movimento paredista.
Descaso

Em mais uma demonstração de 
descaso com todos os servidores, no 
mesmo, dia o STF negou aposenta-
doria especial aos oficiais de justiça. 
Em seu voto-vista, o ministro Luiz 

Fux jogou a responsabilidade para 
o Legislativo e disse que os oficiais e 
os agentes de segurança devem atu-
ar para serem contemplados pelo 
Projeto de Lei Complementar PLP 
554/2010.

O projeto trata da aposentadoria 
especial a servidores públicos em 
atividades de risco, mas não inclui os 
oficiais nem os agentes e está parado 
desde 2012 na Câmara. 

Para a servidora da JT Inês Leal, 
diretora do Sintrajud, esse descom-
promisso reforça a necessidade de os 

servidores “mostrarem a força que 
têm e permanecerem em greve”.

A dirigente lembra que nenhum 
servidor pode ser punido por ter 
aderido ao movimento grevista.

Ela destaca que isso se estende aos 
servidores em estágio probatório, 
uma vez que a avaliação é medida por 
critérios objetivos e a adesão à greve 
não configura mau desempenho, pois 
os dias parados não serão avaliados. 
Qualquer atitude contra o exercício 
da greve pode ser considerada crime 
e deve ser denunciada ao sindicato.

Greve nacional repudia golpe ao PLC 28

Rio Grande do Norte:  

greve marcada para dia 

15 foi antecipada para o 

dia 10.

Amapá: 

em greve desde o dia 10.
Tocantins: 

greve aprovada no dia 10.

Paraná: 

1º estado a entrar em greve, 

que começou em 25 de maio.

Rio Grande do Sul: servidores estão parados desde o  dia 9.

Minas Gerais: greve paralisa mais de 100 
cartórios eleitorais e 15 Varas da JF

Maranhão: greve começou no dia 11.

Piauí: servidores deflagram greve no dia 11.

Santa Catarina: parou em 8 de junho e tem forte mobilização

Rio de Janeiro: 

greve por tempo 

indeterminado desde o dia 10.

Em meio a ajustes fiscais e cortes 
nos orçamentos federal e estaduais, 
professores e técnicos das Institui-
ções de Ensino Federais protagoni-
zam greves em defesa da educação 
de qualidade, contra os cortes no 
orçamento e por mais financia-

mento na educação pública.
No dia 22, foi anunciado mais um 

passo do ajuste fiscal do governo 
Dilma (PT), um corte de R$ 69 bi-
lhões no orçamento. Dentre os mi-
nistérios mais afetados estão o das 
Cidades, da Saúde e o da Educação, 

neste último o corte foi de R$ 9,4 bi-
lhões. A greve foi deflagrada no dia 
28 diante da indignação da catego-
ria com as infrutíferas tentativas de 
negociação com o governo.

 “A luta dos professores e técnicos 
é muito importante e está no mes-

mo contexto da nossa. O governo 
não negocia porque quer que os 
servidores federais paguem a conta 
do ajuste fiscal. Somente com luta 
e greve vamos conseguir dobrar o 
governo”, defende o diretor de base 
Marcus Vergne.

Universidades também param por melhores condições
Dilma cortou R$ 9,4 bilhões do orçamento da Educação

São Paulo: forte 
adesão à gre-
ve no TRT da 

capital, Região 
Metropolitana, 
interior e Baixa-

da Santista.

Distrito Federal: forte adesão na capital do país


