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Servidores públicos federais da 
base de seis entidades sindicais lan-
çaram a campanha salarial unifica-
da de 2014 em São Paulo, na noite 
da quarta-feira (22), com discursos 
que convergiam para a construção 
de uma greve conjunta antes da 
Copa do Mundo e das eleições pre-
sidenciais, eventos que encurtam o 
calendário do Executivo e do Legis-
lativo. No ano passado, sem greve 
ou grandes mobilizações do fun-
cionalismo, o governo federal nem 
sequer respondeu à pauta geral de 
reivindicações da categoria.

O lançamento da campanha na-
cional também ocorreu em outros 
estados. Servidores do Judiciário 
Federal participaram e reforçaram o 
coro por uma mobilização conjunta, 
que agregue forças capazes de pres-
sionar o governo Dilma Rousseff 
(PT) a aceitar negociar em torno da 
pauta de reivindicações do setor. O 
sindicato está convocando reunião 
Conselho de Base e assembleia geral 
para sábado, dia 1º de fevereiro. As 
duas atividades vão debater a cons-
trução da campanha em São Paulo e 
eleger representantes à reunião am-
pliada da federação nacional (Fena-
jufe), marcada para 8 de fevereiro, 
em Brasília. 

A mobilização dos servidores bus-
ca assegurar o respeito à data-base 
e repor as perdas salariais, além de 
defenderem paridade entre ativos e 
aposentados, a incorporação de gra-
tificações e o fim dos processos de 
terceirização e privatização do setor, 
dentre outras reivindicações, como 
a luta pelo plano de carreira. 

Durante o ato em São Paulo, a 
servidora do TRT Inês de Castro, 
dirigente do Sintrajud-SP, disse 
que reunir representações de tan-
tas entidades para a primeira ati-
vidade da campanha já é um bom 
começo. “A greve de 2012 deixou 
uma grande lição: a necessidade 
de unidade”, assinalou ao falar em 
nome do sindicato. Ela também 
criticou a criminalização do ‘direi-
to de lutar’, responsabilizando os 
governantes em geral, mas frisan-

SERVIDORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL PARTICIPARAM

Servidores iniciam campanha salarial e 
apostam na unidade para enfrentar Dilma

Federais lançam a campanha salarial com atos nos estados e prometem construir greve juntos em ano de Copa e 
eleição; ato nacional será no dia 5, em Brasília; Sintrajud convoca assembleia e Conselho de Base para dia 1º

do o papel decisivo da presidente 
Dilma nesse processo. “A gente 
tem que dar uma resposta nas ruas 
com a nossa unidade”, disse.

Calendário prevê ato dia 5
A greve de 2012 foi referência 

para uma série de outros discur-
sos. Os servidores destacaram o 
êxito da unidade naquela cam-
panha e a importância do resul-
tado, embora ressalvassem que 
o que se obteve foi muito aquém 
do reivindicado. “Esta é a arran-
cada que a gente tem que fazer 
este ano”, disse Nelson, da dire-
ção do Sinsprev-SP, que repre-
senta os trabalhadores da saúde 
federal e do INSS. “Nenhuma de 
nossas reivindicações do gover-
no Lula para cá foram atendidas 
e a [vitória de 2012] é insuficien-
te demais”, avaliou, para logo em 
seguida conclamar todas as enti-
dades a assumirem o calendário 
de mobilização da coordenação 
nacional do funcionalismo. 

O calendário prevê ato de lan-

çamento nacional da campanha 
no dia 5 de fevereiro, em frente 
ao Ministério do Planejamento, 
em Brasília. Há ainda o indicativo 
de greve por tempo indetermina-
do para o início de abril. “A hora 
é essa, esse ano nós temos muito 
pouco tempo para trabalhar nos-
sas lutas, se não aproveitarmos 
até março para colocarmos nos-
sas aspirações nas ruas, [teremos 
muita dificuldade] para enfrentar 
o governo”, alertou Hélio Rober-
to, do Sindifisco Nacional, que re-
presenta os auditores da Receita 
Federal.  “Em 2012 conseguimos 
pouco, mas se não fosse a nossa 
união não teríamos consegui-
do nada, porque a proposta do 
governo Dilma era reajuste zero 
para todos”, disse. 

‘Sob o signo das 
manifestações de junho’

A servidora do TRF Ana Lui-
za Figueiredo Gomes disse que o 
governo Dilma enfrentado pela 
greve de 2012, que derrubou o 

congelamento salarial, não é mais 
o mesmo, após os megaprotestos 
de junho passado. “Não é mais o 
governo com 80% de aprovação”, 
disse, ao defender que os servido-
res lutem para que as pautas leva-
das às ruas em 2013, por mais e 
melhores serviços públicos, sejam 
vitoriosas. Outros participantes 
também associaram a mobiliza-
ção que os servidores preparam 
às vozes que ocuparam as ruas 
no ano passado. “2014 não será o 
ano da Copa, será o ano das lutas 
daqueles que resistem”, disse Fá-
bio, do INSS. 

O ato foi realizado no auditório 
do Sinsprev, no Centro, e reuniu 
cerca de 150 pessoas. Além do 
Judiciário Federal, participaram 
representantes sindicais dos ser-
vidores dos ministérios (Sindsef-
-SP), da Receita Federal (Sindi-
fisco), do Banco Central (Sinal), 
da saúde e previdência (Sinsprev) 
e do IBGE. A CSP-Conlutas e a 
Intersindical também estiveram 
presentes no ato.  

Joca Duarte

22.01.14 - Lançamento da campanha salarial unificada em São Paulo
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O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAU-
LO– SINTRAJUD/SP, por seus coordenadores, em conformidade com o Estatuto Social da 
Entidade (artigo 38), faz saber que realizará ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no 
próximo dia 01 de fevereiro, a ser instalada às 14h, em 1ª convocação com a presença de 
pelo menos metade mais um dos associados quites com a tesouraria e, em 2ª convoca-
ção, trinta minutos após, em qualquer número, no auditório do Sintrajud, situado na Rua 
Antonio de Godoy, nº 88, 15ª andar, Centro, São Paulo/SP – CEP 01034-000  - PAUTA:1. 
Informes da Campanha Salarial Unificada e calendário de mobilização; - 2. Formação 
do Grupo de Trabalho Regional de Carreira e representação no GT Nacional; - 3. Eleição 
dos(as) delegados(as) do SINTRAJUD à Reunião Ampliada da Fenajufe, que acontecerá no 
dia 08 de fevereiro de 2014, às 10 horas, em Brasília, para discutir e deliberar a seguinte 
pauta: a) Informes; b) Calendário de mobilização e c)Campanha salarial;   - 4. Aprovação 
do regimento próprio que define o critério de participação dos/as delegados/as ao 7º 
Congresso Estadual do Sintrajud, entre os dias 27 a 30 de março de 2014, na cidade de 
Embu das Artes. - 5. Outros assuntos de interesse da categoria. - São Paulo, 23 de janeiro 
de 2014  - Adilson Rodrigues Santos - Inês Leal de Castro - Coordenadores Gerais - Tarcísio 
Ferreira - Maria Angélica Olivieri - Coordenadores Executivos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, 
por seus Coordenadores Gerais e Executivos, em conformidade com o Estatuto Social da 
Entidade (conforme parágrafo 1º do artigo 25), faz saber que fará realizar a 39ª REUNIÃO 
DO CONSELHO DE BASE DO SINTRAJUD, no dia 01 de fevereiro do ano corrente, a partir das 
10 horas, em primeira convocação – no auditório do Sintrajud (Rua Antonio de Godoy, 
88, 15ª andar, Centro), São Paulo/SP.  - PAUTA: 1. Análise de Conjuntura e Campanha Sa-
larial Unificada dos Servidores Públicos Federais; - 2. Debate sobre as perdas salariais da 
categoria – palestrante: Washington Lima (economista) - 3. Outros assuntos de interesse 
da categoria. - Buscando garantir melhor organização e funcionamento no dia do evento, 
pede-se confirmação prévia de presença até o dia 30/01 (quinta-feira), às 15h, no telefo-
ne: (11) 3222-5833, com Juliana Silva e/ou Pâmela Spinelli – ou por e-mail: sintrajud@
sintrajud.org.br  - São Paulo, 23 de janeiro de 2014 - Adilson Rodrigues Santos - Inês Leal 
de Castro - Coordenadores Gerais - Tarcísio Ferreira - Maria Angélica Olivieri - Coordena-
dores Executivos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 39ª REUNIÃO DO CONSELHO DE 
BASE DO SINTRAJUD

Abertura: 27 de março de 2014, às 19 horas, no auditório do SINTRAJUD (Rua Antonio de 
Godoy, 88, 15ª andar). 
Nos dias 28, 29 e 30 de março de 2014, a partir das 9 horas, no Hotel Rancho Silvestre 
(Estrada do Votorantim, 700), Embu das Artes - SP.   
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de 
São Paulo – SINTRAJUD convoca de acordo com as disposições estatutárias da entidade 
todos os seus associados para o 7º Congresso Estadual do sindicato. 
PAUTA: 1) Cenários, perspectivas e desafios para a luta dos trabalhadores no próximo pe-
ríodo; - 2) Campanhas gerais e específicas: como organizar a categoria para fortalecer a 
greve dos Servidores Públicos Federais e a mobilização popular; - 3) Reforma do Judiciá-
rio: 10 anos da Emenda 45 e suas consequências para os trabalhadores; - 4) Balanço sobre 
nossa organização sindical e propostas; - 5) Plano de lutas.
CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO: Os delegados ao 7º Congresso serão eleitos em conformidade 
com Regimento Próprio, a ser aprovado na Assembleia Geral convocada para o dia 01 de 
fevereiro de 2014, às 14h, no auditório do sindicato (Rua Antônio de Godoy, 88, 15º andar). 
PRAZO PARA ENTREGA DE TESES sobre os temas do Congresso: as teses serão aceitas 
apenas por escrito, observando o temário do Congresso e deverão ser enviadas para o 
SINTRAJUD (para e-mail: sintrajud@sintrajud.org.br) até o dia 11 de março de 2014, no 
seguinte formato:
- Texto do Word - Fonte Times New Roman; Tamanho 13. - Títulos em negrito, tamanho 
20, em caixa alta (maiúscula). - Subtítulos em negrito tamanho 16. - Todos os parágrafos 
devem ser numerados e ter o recuo de 1,5 cm. - O espaçamento entre as linhas deve ser 
simples.  - O Sintrajud não aceitará textos que não vierem com o formato especificado. - 
Quem quiser fazer tese fora do prazo terá que arcar com as despesas de reprodução e com 
a distribuição da mesma no Congresso.
São Paulo, 27 de janeiro de 2014 - Adilson Rodrigues Santos - Inês Leal de Castro -Coor-
denadores Gerais  - Tarcísio Ferreira - Maria Angélica Olivieri - Coordenadores Executivos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 7º CONGRESSO DO SINTRAJUD

Assembleia no dia 1º vai formar GT 
da Carreira e eleger delegados à 

reunião da Fenajufe
Parte da preparação da campanha salarial, assembleia no sábado, a partir das 14h, 

também definirá critérios para participar do Congresso do Sintrajud; Conselho de Base 
acontecerá no mesmo dia, pela manhã

Sábado que vem é dia de assembleia geral no 
sindicato e reunião do Conselho de Base. As 
duas atividades são parte da preparação da 
participação dos trabalhadores do Judiciário 
Federal em São Paulo na campanha salarial 
conjunta dos servidores federais. 
A assembleia está marcada para começar às 
14 horas, no auditório do sindicato, na rua 
Antonio de Godoy 88, no Centro. Nela os ser-
vidores vão debater a campanha salarial, que 
tem indicativo nacional de greve para abril, o 
calendário de mobilização e eleger os repre-
sentantes da categoria que vão à primeira 
reunião ampliada da federação nacional (Fe-
najufe) do ano, no dia 8, em Brasília. 
Os trabalhadores também devem tratar da 
participação no ato nacional de lançamento 

da campanha, marcado para o dia 5 de feve-
reiro, na capital federal. A pauta da assem-
bleia prevê ainda a formação do Grupo de 
Trabalho (GT) que vai estudar uma proposta 
de plano de carreira da categoria, que atuará 
de forma conjunta com o GT nacional instala-
do na Fenajufe
A assembleia geral definirá ainda os critérios 
de participação no 7º Congresso do Sintrajud, 
convocado para o final de março (veja edital 
e texto nesta página).
Pela manhã, acontecerá a 39ª reunião do 
Conselho de Base do Sintrajud, no qual a 
campanha salarial também estará em pauta. 
A reunião também será no sindicato. A pre-
sença deve ser confirmada previamente pelo 
telefone (11) 3222-5833, na secretaria. 

O sindicato quer que o TRT e o TRE de São 
Paulo devolvam aos servidores os valores 
que considera que foram descontados irre-
gularmente a título de Imposto de Renda no 
pagamento retroativo do reenquadramento. 
Requerimentos neste sentido serão protoco-
lados nas administrações pelo departamento 
Jurídico do Sintrajud.
O documento observa que a jurisprudência 
e a legislação atual preveem que passivos 
desta natureza devem ter a incidência do IR 
considerando-se os valores devidos mês a 
mês e em separado das demais remunerações. 
Esta compreensão estaria consolidada na Lei 
12.350/2010 e na posterior Instrução Norma-

tiva da Receita Federal nº 1.127/2011. 
O Sintrajud também cobrou da Justiça Federal 
e do TRF o pagamento do passivo. Estudo do 
economista Washington Lima, que assessora 
o sindicato, demonstra que, ao final de 2013, 
tanto a Justiça Federal quanto o TRF-3 tinham 
saldos expressivos no orçamento, que pode-
riam ter sido remanejados para pagar o que é 
devido aos servidores. Na JF, o saldo era de R$ 
456 milhões. Já no TRF-3, de R$ 44,8 milhões. 
Recursos que podem ser executados até 31 de 
janeiro. Não se sabe os destinos dados a eles. 
“Aí está a prova de que havia condições da JF 
pagar senão a totalidade da dívida, pelo me-
nos uma parte dela”, afirma Washington.

Sindicato defende devolução de 
desconto do IR nos atrasados do 

reenquadramento
Sintrajud também cobra do TRF e da JF pagamento do que é devido

Em homenagem ao Dia do Aposentado servidores realizam ato na Av. Paulista

Manoel Messina


