
Os servidores do Judiciário Federal de 
São Paulo fazem 24 horas de paralisação 
em 29 de abril, quando uma nova assem-
bleia vai definir a data de início da greve 
por tempo indeterminado. Na ocasião 
também serão eleitos os(as) delegados(as) 
do Sintrajud à Reunião Ampliada da Fe-
najufe, que acontecerá no dia 10 de maio 
de 2014, às 10 horas, em Brasília (ver edi-
tal da assembleia na página 3). 

A paralisação foi definida na assem-
bleia geral do último dia 10, realizada 
no fórum trabalhista Ruy Barbosa, que 
também aprovou o estado de greve e 
indicou 7 de maio como provável data 
para a deflagração da greve por tempo 
indeterminado.

Na assembleia, a categoria reforçou 
a importância da unidade com os ser-
vidores do Judiciário Federal e com os 
demais segmentos do funcionalismo pú-
blico. “São Paulo é importante, mas não 
resolvemos [essa campanha] sozinhos”, 
disse Adilson Rodrigues, diretor do Sin-
trajud e da Fenajufe.

 “As nossas mobilizações vão fortale-
cer a mobilização de outras categorias”, 
afirmou Cléber Borges Aguiar, diretor 
da Fenajufe e do Sintrajud, referindo-se 
aos policiais federais, professores uni-
versitários e os técnicos administrativos 
das universidades federais. Ele considera 
que a proximidade da Copa do Mundo 
dão força à luta dos servidores públicos.

29 de abril: Dia de

Categoria fará nova paralisação de 24h, em todo o 
estado, e assembleia geral

Mesa de negociação com o STF começa dia 
9 de maio - Pág. 3

Data-base é pauta da campanha salarial 
unificada - Pág. 6

Oficiais de Osasco: sindicato cobra medidas 
contra excesso de trabalho - Pág. 7

10.04.14 - Assembleia da JT Barra Funda
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dia 29 de abril, 14h30
Fórum Trabalhista Ruy Barbosa

Av. Marques de São Vicente, 235

Próxima Assembleia Geral
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10.04.14 - Em Santos, servidores fazem ato em frente à JF
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É possível aumentar substancial-
mente o quadro de servidores do 
Poder Judiciário da União (PJU), 
bem como elevar a remuneração dos 
trabalhadores, seja pela revisão anual 
da remuneração, seja pela criação de 
uma nova carreira aos servidores. A 
conclusão é do estudo realizado pelo 
economista Washington Luiz Moura 
Lima, que assessora o Sintrajud, com 
base em dados referentes à execução 
das despesas de pessoal do PJU e da 
Justiça do Distrito Federal e Territó-
rios (JDFT) e ao limite de gastos per-
mitido pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF).

De acordo com o estudo, entre os 
anos de 2003 e 2013 houve, de uma 
maneira geral, redução nas Despe-
sas Líquidas de Pessoal (DLP) em 
relação às Receitas Correntes Lí-
quidas (RCL), notadamente a par-
tir de 2009, quando o percentual de 
comprometimento foi de 3,641%, 
caindo em 2010 para 3,3118%, com 
nova queda em 2011 para 3,0092%, 
descendo ainda mais em 2012 para 
2,8736%. Já em 2013, houve uma mí-
nima elevação para 2,938%. O limite 
do Poder Judiciário Federal é de 6%, 
mais 0,275% da Justiça do DF e Ter-
ritórios, no total de 6,275%.

A diferença entre o que é utilizado 
pelo Judiciário e o permitido pela LRF 
acumulou R$ 146,9 bilhões entre 2003 
e 2013, mesmo com a elevação subs-
tancial do quadro de servidores ativos 
no período - que subiu de 82.057 em 
2003 para 109.475 em 2013, um au-
mento de 33% no efetivo, segundo da-
dos do boletim estatístico de pessoal 
do MPOG de janeiro de 2014.

Para se ter uma melhor noção da 
proporção desses valores em relação 
aos limites não utilizados, em 2013 o 
valor não utilizado do limite de R$ 
21,5 bilhões daria para cobrir em 
quase quatro vezes o custo integral 
e sem parcelamento do PCS IV. Se-
gundo o economista, a falta da revi-
são anual das remunerações e de um 
plano de carreira nos próximos anos 
fará reduzir ainda mais as despesas 
líquidas de pessoal em relação às re-
ceitas correntes líquidas.

Os recursos, que poderiam ser des-
tinados às despesas de pessoal e que 
não foram utilizados, acabam des-
viados para outros gastos do gover-
no, como o pagamento da dívida aos 
bancos e especuladores e incentivos 
fiscais aos grandes empresários, que 
consomem anualmente centenas de 
bilhões do orçamento.

Estudo mostra que despesas 
de pessoal do Judiciário estão 

abaixo do limite
Valor não utilizado é mais do que suficiente para cobrir 

os custos do PCS IV

O Sintrajud prorrogou até o 
dia 25 de abril o prazo para o re-
cebimento de autorizações dos 
filiados que quiserem participar 
da nova ação coletiva que plei-
teia o pagamento do passivo dos 
Quintos. A prorrogação atende 
aos pedidos de vários servidores 
que estavam em férias, afasta-
dos ou que só souberam desta 
demanda recentemente.

 “Devido a esses pedidos, o 
Sindicato decidiu aguardar a 
chegada das autorizações por al-
gum tempo, mas era necessário 
estipular um prazo final para dar 
andamento à ação”, disse o advo-
gado César Lignelli, do Departa-
mento Jurídico do Sintrajud.

 O Departamento vai ingressar 
com nova ação coletiva para os 
servidores de 1ª e 2ª instâncias 
da Justiça Federal que exerce-
ram função de confiança entre 
abril de 1998 e setembro de 2001 
e que têm direito ao pagamento 
dos quintos incorporados por 
força da MP 2221, de setembro 
de 2001. A ação será ajuizada no 
dia 5 de maio.

Prazo final
 Desde o final do ano passa-

do, o Sintrajud vem divulgan-
do a nova ação coletiva, para 
fechar a lista dos participantes. 
Ao longo desses últimos me-
ses, porém, servidores pediam 
que a lista não fosse fechada, 
para que tivessem tempo de 
enviar as autorizações.

 Os servidores do TRF e da 
JF que não estão na ação do 
Sintrajud de 2004 e que têm 
quintos a receber devem en-
viar ao Departamento Jurídico 
do Sindicato, até 25 de abril, 
a autorização individual para 
a representação processual. 
Quem não for filiado deve, an-
tes, assinar a filiação.

O Sintrajud e outros sindicatos de 
servidores protocolaram manifesta-
ção no Superior Tribunal de Justiça 
com o objetivo de uniformizar o en-
tendimento da Corte sobre a isenção 
de imposto de renda sobre o adicio-
nal de 1/3 de férias. A manifestação, 
com uma síntese de fundamentos, foi 
motivada pela admissão da Petição nº 
10397 pelo STJ.

Em junho do ano passado, a Justiça 
Federal isentou os juízes federais da 
cobrança, ao julgar ação movida pela 
Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe). A juíza federal Maria 
Cândida Carvalho Monteiro, da 17ª 
Vara Federal em Brasília, acatou o ar-
gumento de que o adicional de férias 
constitui uma parcela com “evidente 
caráter indenizatório”.  Os juízes tam-
bém conseguiram o direito à restitui-
ção dos valores pagos nos cinco anos 

que antecederam a ação.
A Associação dos Magistrados Mi-

neiros (Amagis) obteve em outubro 
a mesma isenção para os juízes e de-
sembargadores de Minas Gerais. To-
dos os demais trabalhadores, porém, 
continuam pagando o imposto de 
renda sobre o adicional de férias.

Ação do Sintrajud
Segundo o advogado Rudi Cassel, 

da assessoria jurídica do sindicato 
(Cassel & Ruzzarin Advogados), 
o STJ passou a considerar o adi-
cional como parcela indenizatória 
em petições que trataram da base 
contributiva previdenciária. Cassel 
esclarece que o mesmo entendi-
mento deve servir para o imposto 
de renda, evitando a cobrança.

 Desde que houve a mudança da 
jurisprudência, os sindicatos discu-

Sintrajud apresenta manifestação no STJ 
pela isenção de IR sobre adicional de férias

Juízes federais estão livres da cobrança desde junho do ano passado e agora falta isentar os demais trabalhadores

Prazo para quem quer 
entrar na nova ação dos 

Quintos vai até 25 de abril
Servidor tem de enviar autorização ao Departamento 
Jurídico do Sintrajud para participar da ação coletiva e 

pleitear o passivo

tem o tema na via judicial, inaugu-
rando a tese da impossibilidade do 
desconto. O Sintrajud ajuizou ação 
em outubro, pleiteando a isenção 

para os seus filiados. A intervenção 
na Petição 10397 procura  garantir 
a análise dos argumentos favorá-
veis aos servidores.

STF marca 1ª 
reunião da mesa 

com Fenajufe 
para 9 de maio

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO 
ESTADO DE SÃO PAULO– SINTRAJUD/SP, por seus coordenadores, 
em conformidade com o Estatuto Social da Entidade (artigo 38), faz 
saber que realizará ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no pró-
ximo dia 29 de abril de 2014, a ser instalada às 14h30, em 1ª con-
vocação com a presença de pelo menos metade mais um dos asso-
ciados quites com a tesouraria e, em 2ª convocação, trinta minutos 
após, em qualquer número, no saguão da Barra Funda, situado na 
Avenida Marquês de São Vicente, 235, Barra Funda, São Paulo/SP.  
PAUTA: 
1. Informes da Campanha Salarial Unificada e calendário de 
mobilização; 
2. Deliberar proposta de paralisação por tempo indeterminado a 
partir de 07 de maio; 
3. Eleição dos(as) delegados(as) do SINTRAJUD à Reunião Ampliada 
da Fenajufe, que acontecerá no dia 10 de maio de 2014, às 10 horas, 
em Brasília; 
4. E, outros assuntos de interesse da categoria. 

São Paulo, 22 de abril 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

STF aceitou instalar comissão de negociação em meio a 
maior pressão dos servidores, que preparam greve para 

romper com “reajuste zero”

Por Hélcio Duarte Filho

Joana Darc

08.04.14 - Reunião na qual o STF comunicou à Fenajufe a criação da mesa de negociação

A primeira reunião da mesa de 
negociação a ser instalada no Su-
premo Tribunal Federal será no dia 
9 de maio, em Brasília. A Fenajufe 
defendia antecipá-la, mas o dire-
tor-geral do STF, Miguel Fonseca, 
alegou dificuldades para isso por 
conta dos feriados e da indicação 
dos nomes pelos demais tribunais.

O grupo de trabalho será forma-
do por representantes dos tribu-
nais e conselhos superiores, por 
um lado, e dos servidores do Judi-
ciário Federal, por outro.

A reunião ocorrerá em uma se-
mana que promete ser movimen-
tada para os servidores em Brasília 
– o funcionalismo federal planeja 
para o dia 7 de maio uma marcha, 
da qual os sindicatos e a federação 
do Judiciário Federal e do MPU 
devem participar.

Os trabalhadores das universida-
des federais, em greve, jogam peso 
na preparação da marcha, ao lado 

de outros segmentos dos serviços 
públicos. No dia 9, acontecerá ain-
da a próxima reunião do Grupo de 
Trabalho sobre carreira da Fenajufe.

Coordenador é o mesmo de 2002
A formação da mesa ocorre oito 

meses após ser reivindicada pela 
Fenajufe, mas é vista por dirigentes 
sindicais como um avanço decor-
rente da mobilização. Depois de 
realizarem paralisações e atos, os 
trabalhadores preparam greve para 
o final de abril e início de maio. O 
movimento integra a campanha sa-
larial unificada do funcionalismo, 
que tem a data-base e a revisão sala-
rial como principais reivindicações.

O STF designou Rubens Dusi 
para coordenar os trabalhos da 
mesa. Ele é do quadro do Tribunal 
Superior Eleitoral e atualmente in-
tegra a assessoria da administração 
do STF. É a segunda vez que ele as-
sume tal tarefa pelo Supremo. Em 
2002, coordenou a comissão que 
elaborou a proposta que deu ori-
gem à reestruturação do plano de 

cargos e salários, o PCS-2. O pro-
jeto, aprovado sob pressão dos ser-
vidores e de greve, foi o que mais 
valorizou o salário-base dentre os 
três planos até hoje implantados.

Não está definida qual será a com-
posição total da mesa e nem o seu 
cronograma. Mas já está assegurada 
a participação da comissão de ne-
gociação da Fenajufe, composta por 
quatro dirigentes da entidade.

“Nossa prioridade neste primeiro 
momento é tratar da [atualização] 
da tabela salarial para rápido enca-
minhamento ao Congresso. Em se-
guida temos que nos debruçar so-
bre os outros itens, como a carreira 
e as condições de trabalho”, disse 
Adilson Rodrigues, coordenador 
da Fenajufe e diretor do Sintrajud.

De acordo com o diretor-geral 
do STF, o tribunal cogita enviar 
um substitutivo ao projeto de lei 
que se encontra na Câmara, o PL 
6613/2009.

Pressa de Barbosa e veto de Dilma
A decisão do presidente do STF, 

Joaquim Barbosa, de instalar a 
mesa de negociação foi tomada 
após fortes manifestações da cate-
goria. Houve paralisações e atos em 
vários estados no dia 10 (ver págs. 4 
e 5), precedidos por um protesto em 
frente ao STF, em Brasília, no dia 2.

A formação da mesa vem com 
atraso, mas é vista como um pri-
meiro passo numa jornada que não 
será fácil. Segundo Fonseca, o presi-
dente do STF, que deixa o cargo em 
novembro, espera que os trabalhos 
sejam concluídos em pouco tempo. 

Mas os desafios estão só come-
çando. Há informações de que o 
presidente do STF teria conversa-
do, sem sucesso, com a presidente 
Dilma Rousseff (PT) sobre a ante-
cipação da parcela da GAJ de 2015 
– um dos itens da pauta emergen-
cial dos servidores.

O episódio ilustra dois desafios 
a serem superados pelo funciona-
lismo: o veto do governo petista a 
qualquer reajuste salarial e a falta de 
vontade do presidente do STF em 
defender a autonomia do Judiciário. 

Os servidores da JT da 2ª região recebem 
no contracheque deste mês a devolução do 
Imposto de Renda cobrado sobre os atrasa-
dos do reenquadramento.

Um ofício expedido pela secretaria de gestão 
de pessoas em 28 de fevereiro informava que o 
estorno seria creditado a partir de março. O recál-
culo do imposto ocorreu em resposta ao requeri-
mento protocolado pelo sindicato no TRT-2. 

Sintrajud cobra pagamento na JF
Os servidores da JF/ TRF-3 ainda não rece-

beram o passivo. Em reunião com represen-
tantes da Fenajufe em março, o secretário de 
Orçamento e Finanças do Conselho de Justi-
ça Federal (CJF), Gustavo Bicalho Ferreira da 
Silva, disse que o orçamento da JF para este 
ano não tem recursos nem mesmo para pa-
gar os salários já reenquadrados a partir de 
outubro passado.

Em 2014, a dotação da JF para despesas de 
pessoal e encargos sociais é de R$ 6,848 bi-
lhões, montante 14,69% superior ao de 2013.

 “Continuamos insistindo junto aos pre-
sidentes do CJF e do STJ para buscar recur-
sos nos orçamentos dos órgãos e eventuais 
suplementações no orçamento do governo 
para assegurar o imediato pagamento des-
te passivo nos mesmos moldes do que já foi 
determinado para os servidores do CJF e do 
STJ”, disse o diretor do Sintrajud e da Fenaju-
fe Adilson Rodrigues.

A direção do Sintrajud se reuniu com o di-
retor-geral do TRF-3, quando voltou a cobrar 
o pagamento do passivo. “Queremos que a 
direção [do TRF-3] se empenhe na liberação 
dos recursos junto ao governo e ao CJF”, disse 
Cléber Borges Aguiar, da direção do Sintrajud 
e da Fenajufe, durante a reunião.

Leia mais nas páginas 6 e 7

TRT-2 devolve IR sobre atrasado de 
reenquadramento

Sintrajud cobra pagamento para servidores da JF e TRF-3

Acesse no site do Sintra-

jud o modelo de autori-

zação. O endereço é: 

http://migre.me/iNPxK
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Os servidores do Judiciá-
rio federal em São Paulo se 
organizam para entrar com 
força na campanha salarial 
unificada. No dia 10 de abril, 
a categoria mostrou que está 
disposta a ir à luta para pres-
sionar o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ministro Joaquim Barbosa, 
e a Presidente da República 
Dilma Rousseff (PT) a abri-
rem negociações efetivas.

No fórum trabalhista Ruy 
Barbosa, o maior do Brasil, a 
adesão à paralisação fechou 
52 balcões, dos 90 do prédio. 
“Acho que a adesão está óti-
ma por ser um primeiro dia. 
Ela reflete a indignação com 
as condições de trabalho”, 
disse o diretor de base do 
Sintrajud e servidor do Ruy 
Barbosa Marcus Vergne.

Também houve paralisa-
ções no prédio do TRT-2, na 
av. Rio Branco, na Justiça Fe-

deral, no TRF-3 e no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-SP). 
Em cidades importantes da 
Grande São Paulo também 
houve adesão ao dia de luta, 
como na JT de Barueri e de 
Ferraz de Vasconcelos.

Reivindicações da categoria
Do ministro Joaquim Bar-

bosa, a categoria cobra efeti-
va negociação em torno das 
reivindicações específicas da 
categoria. Daí a importância 
de intensificar o trabalho de 
mobilização da categoria, 
pois o STF aceitou instalar 
mesa de negociação com a 
participação dos tribunais, 
conselhos superiores e re-
presentantes dos servidores. 

Da presidente Dilma, as di-
ferentes categorias dos servi-
dores públicos exigem respei-
to à data-base e uma política 
permanente de valorização 
salarial, entre outros pontos.

Dia de Paralisação em SP: adesão na capital, Baixada e interior
Categoria para por 24 horas em 29 de abril. Assembleia indicou início da greve por tempo indeterminado para 7 de maio

Marcela Mattos Joca Duarte

Joca DuarteJesus Carlos

Carol Ayrosa

Lynira Sardinha, da JT 
de Cubatão e diretora de 
base do Sintrajud, expli-
cou que a boa adesão que 
houve na Baixada Santista 
é resultado de um traba-
lho que vem sendo feito 
ao longo do tempo: “Te-
mos feito vários arrastões 
de convencimento”, disse.

A paralisação na Baixa-
da teve adesão dos servi-
dores da JF e dos JEFs (Jui-
zados Especiais Federais) 
de Santos e São Vicente 
e da JT na Praia Grande, 
São Vicente, Guarujá e 
Cubatão. Ao meio-dia, as 
escadas do fórum federal 
de Santos foram tomadas 

pelos servidores, que re-
alizaram um grande ato, 
com a presença de outras 
categorias.

“Estamos no caminho 
certo, pois é fundamental 
manter a categoria orga-
nizada, unida e mobili-
zada, o que deve ser feito 
em conjunto com o esfor-
ço de fortalecer a cam-
panha salarial unificada 
do funcionalismo. Não 
podemos perder de vista 
que a data-base é fun-
damental para manter o 
poder de compra de qual-
quer tabela” disse Adil-
son Rodrigues, diretor do 
Sintrajud e da Fenajufe.

Baixada Santista

Em Marília, a categoria parou 
entre 14h e 17h, realizando um 
ato às 15h, que teve a participação 
da AGU, Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária Federal, Ministério 

Público Federal, Justiça Eleitoral 
e Receita Federal. “Durante o ato, 
relembramos as reivindicações 
comuns aos Servidores Públicos 
Federais (data-base, reposição sa-

larial, melhores condições de tra-
balho) e reforçamos a necessidade 
de uma campanha conjunta”, conta 
o servidor João Carlos, que é dire-
tor de base do Sintrajud.

Os servidores vão fazer uma 
nova assembleia no dia 22 para 
deliberar sobre o indicativo de gre-
ve. Também houve paralisação em 
Ourinhos.

Marília e Ourinhos

A mobilização dos servidores pú-
blicos federais para adesão à greve 
por tempo indeterminado se alastra 
por todo o país. Nos último dia 9, 
os servidores do Rio Grande do Sul 
fizeram uma caminhada da Receita 
Federal até o Palácio Piratini, em 
Porto Alegre, onde se uniram aos es-
taduais para a realização de ato pú-
blico. Em frente ao TRT, trabalha-
dores da CEEE em greve trancaram 
uma das pistas da avenida Praia de 
Belas, em uma vigília para acompa-
nhar a audiência de conciliação. 

No mesmo dia, os sindicatos Sin-
sejuf/RO, Sinsjustra/RO-AC e Sind-
jero/RO participaram do Ato Na-
cional de Paralisação dos Servidores 
Públicos Federais no hall de entrada 
da sede do TRT-14, em Porto Velho. 
No Pará, o Sindjuf-PA/AP realizou 
um ato com paralisação de duas ho-

ras em frente ao TRE.
Em assembleia geral convocada 

pelo Sindijufe-MT, os trabalhadores 
definiram por unanimidade para-
lisar as atividades a partir de 29 de 
abril. Os diretores estão realizando 
uma intensa mobilização distribuin-
do panfletos nos fóruns convocando 
os trabalhadores para a greve. Na 
Bahia, os servidores realizaram no 
dia 8 um ato público unificado no 
TRT5 (Comércio). Os servidores da 
Justiça Federal no estado também 
deliberam por entrar imediatamente 
em estado de greve, ressaltando ser 
inaceitável a posição do Ministério 
do Planejamento de se recusar a dis-
cutir melhorias salariais e de condi-
ções de trabalho. 

Em Brasília, foi aprovada paralisa-
ção de 24 horas no dia 29, com as-
sembleia ao final do dia.

Outros estados

Divulgação Divulgação

Em 10 de abril, a Argentina viveu 
um dia de greve geral convocado pe-
las centrais sindicais do país. O pro-
testo, ao qual aderiram os sindicatos 
dos transportes públicos e associações 
de caminhoneiros e servidores públi-
cos, tinha como bandeira o pedido de 
reajuste dos salários e uma redução 
dos altos impostos que incidem sobre 
a renda, após uma desvalorização do 
peso argentino de 35% em 12 meses. 

A greve começou com a interrup-
ção das atividades nos postos de 
combustível e no transporte públi-
co. Várias avenidas importantes e 
acesso à capital Buenos Aires foram 
interrompidos. Viagens de trens, 
metrô e ônibus foram suspensas e 
a malha aérea também foi afetada. 

O governo afirmou que o pro-
testo teve motivos políticos e não 
sindicais. 

Argentina vive dia de greve geral
Divulgação

Sintrajufe/RS

Assembleia setorial na Justiça Federal 

Assembleia setorial na Justiça Federal de Santos

Assembleia setorial no TRE-SP

Assembleia geral no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa

Ato realizado pelos servidores do RS

Votação durante a assembleia geral no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa

Servidores da JF de Ourinhos Mobilização na JF de Marília
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Os problemas da Central de Man-
dados da Justiça Federal - Subseção 
de Osasco levaram o Sintrajud a se 
reunir com o corregedor da Central, 
Luis Gustavo Bregalda Neves, na sex-
ta-feira, 4. A Subseção, que abrange 
sete cidades da Grande São Paulo, é 
conhecida como uma das mais so-
brecarregadas de mandados judiciais 
pendentes de cumprimento.

Há mais de três anos o Sindicato 
cobra da administração a contrata-
ção imediata de oficiais de justiça, 
única solução definitiva para o dra-
ma vivido pelos servidores de Osas-
co e de outras subseções, como Santo 
André e Mauá, que também apre-
sentam um quadro preocupante.

Em Osasco, os mandados acumu-
lados já chegam a cerca de 2.700. 
Enquanto o trabalho se acumula, 
os servidores têm de conviver com 
a pressão exercida pelos juízes: sem 
saber dos problemas que levaram a 
essa situação, eles cobram a devo-
lução dos mandados em atraso. A 
tensão é constante e há sérias ame-
aças à saúde dos trabalhadores.

Na reunião, o Sindicato foi re-
presentado pelos diretores Erlon 
Sampaio e Tarcísio Ferreira e pelo 
advogado da entidade, César Lig-
nelli, que apresentaram uma pauta 
de reivindicações para resolver os 
problemas da Central. Eles fizeram 
um detalhado relato da situação e 
da luta por melhores condições de 
trabalho para os oficiais de justiça 
de Osasco.

Os oficiais também participaram 
da audiência e entregaram docu-
mentos com dados que atestam a 
desproporção entre a carga de tra-
balho e o número de servidores 

Sintrajud cobra solução para o drama 
dos oficiais da JF de Osasco

Sindicato defende criação de cargos para acabar com o acúmulo de mandados e a sobrecarga de trabalho

Por Hélio Batista Barboza Atuação em duas frentes
Os representantes do Sintrajud 

propuseram ao corregedor uma 
atuação em duas frentes. No âm-
bito interno, o Sintrajud pediu 
medidas que amenizem o proble-
ma até que sejam tomadas as pro-
vidências de longo prazo.

Na frente externa, o Sindicato 
cobrou do corregedor o compro-
misso de atuar perante a adminis-
tração da JF no sentido de obter 
a criação e o deslocamento de 
cargos vagos para a Subseção de 
Osasco, com lotação de servido-
res novos, por meio de concurso. 
Como solução definitiva, o Sin-
trajud defende a criação de car-
gos em quantidade proporcional à 
carga de trabalho.

Mesmo que parte desses ser-
vidores sejam lotados proviso-
riamente, o reforço de pessoal é 
indispensável para a redução do 
estoque de mandados acumula-
dos. O Sindicato é contra remo-
ções compulsórias e arbitrárias de 
servidores – medida que contraria 
os direitos dos trabalhadores e não 
atende às necessidades do serviço.

O Sindicato protocolou um re-
querimento ao corregedor, que 
se colocou à disposição para con-
tribuir com a melhoria das con-
dições de trabalho. Entre as me-
didas sugeridas no documento 
estão a fixação de uma cota viável 
de mandados por oficial e o es-
tabelecimento de um acordo com 
as unidades para que não haja co-
branças de devolução de manda-
dos não cumpridos por excesso 
de prazo.

O requerimento também pede 
a elevação permanente do núme-
ro de servidores naquela subse-

ção, incluindo um servidor para 
contribuir no trabalho interno de 
organização da central. As pro-
vidências têm de ser negociadas 
com o Sintrajud e os servidores, 
conforme solicitação feita pelo 
Sindicato.

Medidas paliativas
Esta não foi a primeira vez que 

o Sintrajud e os oficiais de justiça 
da JF de Osasco se reuniram com 
representantes da administração 
da Justiça Federal para tratar do 
acúmulo de mandados da Cen-
tral. Ao longo dos últimos anos, o 
Sindicato já coversou sobre o as-
sunto com o presidente do TRF, 
juízes auxiliares da presidência e 
juízes corregedores, entre outras 
autoridades judiciais.

A administração adotou medi-
das paliativas, como a escalação 
de oficiais da capital, que tiveram 
de aumentar sua própria carga de 
trabalho e fazer um rodízio para 

ajudar os colegas de Osasco. Lon-
ge de representar uma solução, 
tais medidas apenas aumentaram 
a insatisfação dos servidores.

A responsabilidade pelo atraso 
no cumprimento dos mandados, 
causado pelo acúmulo de serviço, 
recai inteiramente sobre os ser-
vidores. Eles correm o risco de 
serem penalizados pela demora, 
já que, de acordo com uma re-
solução do TRF, os juízes devem 
cobrar o cumprimento dos man-
dados em atraso.  

Para o diretor do Sintrajud Er-
lon Sampaio, a face mais cruel 
desse drama é a angústia vivida 
pelos oficiais de justiça da Sub-
seção de Osasco: cada um deles 
tem em seu poder cerca de 700 
mandados a cumprir. “Os oficiais 
se veem obrigados a escolher os 
mandados mais urgentes para dar 
cumprimento, enquanto o restan-
te se acumula em suas residên-
cias”, disse.

Jesus Carlos

04.04.2014 - Reunião dos oficiais de justiça com juiz da JEF de Osasco

São Paulo, 07 de abril de 2014
Companheiros (as) Oficial de Justiça:
 O Núcleo dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais do Sintrajud 
tem o prazer de convocá-los (as) para participar da reunião do 
mesmo,  dia 24/04/2014 (5ª feira), às 14h, no auditório do SINTRA-
JUD/SP (R: Antonio de Godoy, nº 88 – 15ª andar).
Essa reunião terá como pauta os seguintes temas:
1. Condições de trabalho dos OJAFs na CEUNI; 2. Avaliação do 7º 
Congresso Estadual do SINTRAJUD, realizado entre os dias 27 a 30 
de março de 2014, na cidade de Embu das Artes; 3. Aposentadoria 
Especial e Indenização de Transportes; 4. Campanha Salarial, mobili-
zação dos OJAFs; 5. Participação dos OJAFs na elaboração do plano de 
carreira e no Grupo de Trabalho estadual e federal;  6. Central de Man-
dados da Justiça Federal de Osasco e demais subseções; 7. Avaliação 
do Cojaf – Coletivo Nacional dos Ojafs (15/03/2014), em Brasília; 8. 
Outros assuntos de interesse dos OJAFs. 
Erlon Sampaio de Almeida - Diretor Executivo Sintrajud e Coorde-
nador do Núcleo dos  OJAFs
Ivo Oliveira Farias - Diretor Executivo Sintrajud
Neemias Ramos Freire - Coordenador do Núcleo dos  OJAFs

Convocatória dos Oficiais de Justiça

Data-base: saiba por que a campanha 
unificada luta por esse direito

Data-base é a época do ano em que 
trabalhadores e empregadores se reú-
nem para celebrar o acordo coletivo 
de trabalho. Trata-se de um instru-
mento jurídico que dá aos trabalha-
dores a possibilidade de reposição sa-
larial. No Brasil, a regra é aplicada aos 
trabalhadores do setor privado.

A inexistência de regulamentação 
para os servidores públicos - obri-
gando o Poder Executivo a negociar 
reajustes salariais, condições de traba-
lho e benefícios com - corrói salários, 
congela benefícios e precariza condi-
ções de trabalho. Por isso, uma das 
principais bandeiras da Campanha 
Salarial Conjunta do funcionalismo é 
a regulamentação da data-base.

Corrosão salarial
Entre junho de 2006 - quando foi 

aprovado o PCS3 - e dezembro de 
2013, a inflação acumulada foi de 
50,47% (medida pelo Dieese). No 
período, o único reajuste dos servi-
dores do Judiciário foi de 15% con-
quistado em 2012, na greve unifica-
da dos servidores federais.

Longe de cobrir as perdas salariais 

da categoria, o reajuste foi parcelado. 
Descontadas as parcelas já pagas, de 
5% em janeiro de 2013 e de 2014, se-
ria necessário um aumento de 41,12% 
para que os salários dos servidores 
voltassem ao patamar do PCS3.
Data-base na Constituição

Aos trabalhadores do serviço pú-
blico, a data-base é garantida pelo 
artigo 37 da Constituição Federal. 
Além disso, a Lei 10.331/01 estabe-
lece que as remunerações e os sub-
sídios dos servidores serão revistos 
“no mês de janeiro, sem distinção de 
índices, extensivos aos proventos da 
inatividade e às pensões”.

O Poder Executivo, porém, não 
respeita tal previsão. Para se ter uma 
ideia, a última vez em que o governo 
considerou a data-base dos servido-
res foi em janeiro de 1995, no pri-
meiro mês do governo FHC, quan-
do foi conquistado um reajuste de 
22,07%. Em 2005, o então presidente 
Lula concedeu um reajuste linear 
simbólico, de 0,1%.
Debate no STF

A omissão do Executivo diante da 

falta de regulamentação da data-base 
do funcionalismo está em debate no 
STF desde 2007, quando o tribunal 
começou a analisar o Recurso Extra-
ordinário (RE) 565.089/SP. Trata-se 
de recurso contra acórdão do TJ-SP 
que julgou improcedente ação de 
policiais militares de São Paulo que 
querem a condenação do Estado ao 
pagamento de indenização repondo a 
inflação. Os recorrentes argumentam 
que a Constituição está sendo violada 
pela omissão do Executivo ao não en-
caminhar projeto de lei anual. 

Repercussão geral 
O STF reconheceu a repercussão 

geral da questão, que significa que 
a decisão sobre o recurso afetará 
todos os servidores do Brasil. A 
Fenajufe participa deste processo.

Em sessão do último dia 2 de 
abril, a ministra Carmen Lúcia 
apresentou seu voto sobre tema, 
afirmando que o Estado deve ser 
responsabilizado pela omissão le-
gislativa. O relator, ministro Marco 
Aurélio Melo, já havia reconhecido 
o direito dos servidores de serem 

indenizados. O ministro Teori Za-
vascki pediu vista, suspendendo o 
julgamento.

Campanha Salarial conjunta
Com a falta de data-base, as dife-

rentes categorias do serviço públi-
co passaram a lutar por planos de 
carreiras específicos. No Judiciário 
Federal, a categoria foi vitoriosa na 
campanha de três PCSs (1996, 2002 
e 2006). Em 2009, os servidores ini-
ciaram a luta pelo PCS-4, e, apesar de 
várias greves, o governo conseguiu 
impor a sua política de reajuste zero.

Essa política prevaleceu até 2012, 
quando os servidores fizeram uma 
campanha salarial unificada. O resul-
tado não foi o esperado (15% parcela-
dos em três anos), mas a luta conjunta 
derrotou a política de reajuste zero do 
governo Dilma Rousseff (PT).

O exemplo da campanha salarial 
de 2012 tem levado muitos servido-
res a considerar esgotado o modelo 
de negociação salarial por categoria. 
Em contrapartida, a regulamenta-
ção da data-base levará o funciona-
lismo a campanhas unificadas.

PAD.
Rem. Junho 

de 2006
Rem. Corri-
gida Dez/13

Rem. Janei-
ro de 2014

Perda 
Mensal

A
N
A
L
I
S
T
A

13  10.436,12  15.703,41  12.189,38 -3.514,03 
12  10.132,15  15.246,03  11.834,35 -3.411,68 
11  9.837,04  14.801,97  11.489,66 -3.312,31 
10  9.550,52  14.370,84  11.155,01 -3.215,83 
9  9.272,35  13.952,28  10.830,11 -3.122,17 
8  8.772,33  13.199,88  10.246,08 -2.953,80 
7  8.516,83  12.815,42  9.947,65 -2.867,77 
6  8.268,76  12.442,16  9.657,91 -2.784,24 
5  8.027,92  12.079,76  9.376,62 -2.703,15 
4  7.794,10  11.727,93  9.103,51 -2.624,41 
3  7.373,80  11.095,48  8.612,59 -2.482,89 
2  7.159,02  10.772,31  8.361,74 -2.410,57 
1  6.950,51  10.458,56  8.118,19 -2.340,36 

Veja quanto deveria ser o seu salário se fosse reajustado pela inflação desde 2006
Rem. Junho 

de 2006
Rem. Corri-
gida Dez/13

Rem. Janei-
ro de 2014

Perda 
Mensal

T
É
C
N
I
C
O

 6.360,70  9.571,06  7.429,30 -2.141,76 
 6.175,44  9.292,29  7.212,91 -2.079,38 
 5.995,57  9.021,64  7.002,83 -2.018,82 
 5.820,94  8.758,88  6.798,86 -1.960,02 
 5.651,40  8.503,76  6.600,84 -1.902,93 
 5.346,64  8.045,19  6.244,88 -1.800,31 
 5.190,91  7.810,86  6.062,99 -1.747,87 
 5.039,72  7.583,36  5.886,40 -1.696,97 
 4.892,93  7.362,49  5.714,95 -1.647,54 
 4.750,42  7.148,05  5.548,49 -1.599,55 
 4.494,25  6.762,58  5.249,28 -1.513,29 
 4.363,35  6.565,61  5.096,39 -1.469,22 
 4.236,26  6.374,38  4.947,95 -1.426,43 

Rem. Junho 
de 2006

Rem. Corri-
gida Dez/13

Rem. Janei-
ro de 2014

Perda 
Mensal

A
U
X
I
L
I
A
R

 3.767,06  5.668,36  4.399,92 -1.268,44 
 3.604,84  5.424,27  4.210,45 -1.213,81 
 3.449,61  5.190,69  4.029,14 -1.161,55 
 3.301,06  4.967,17  3.855,64 -1.111,53 
 3.158,91  4.753,27  3.689,61 -1.063,66 
 2.988,56  4.496,94  3.490,64 -1.006,30 
 2.859,87  4.303,29  3.340,33 -962,97 
 2.736,72  4.117,99  3.196,48 -921,50 
 2.618,87  3.940,66  3.058,84 -881,82 
 2.506,09  3.770,96  2.927,12 -843,85 
 2.370,95  3.567,61  2.769,27 -798,34 
 2.268,85  3.413,98  2.650,02 -763,96 
 2.171,15  3.266,97  2.535,90 -731,06 

Na coluna Rem. Corrigida Dez/13 você pode verificar o quanto deveria ser o seu salário se fosse reajustado pela inflação. Elaborada pelo economista Washington Luiz Moura Lima.

O Sintrajud reuniu-se no dia 11 com o 
diretor geral do TRF-3, Gilberto Almeida, 
quando apresentou a pauta de reivindica-
ções da categoria. Foi a primeira reunião 
desde a posse da nova gestão do tribunal, 
em fevereiro. Participaram da reunião o 
diretor do Sintrajud Cléber Borges de 
Aguiar, a diretora de base Ana Luiza Fi-
gueiredo e o advogado César Lignelli.

Dentre outros assuntos, o encontro 
tratou da campanha salarial, dos pas-
sivos do reenquadramento e das con-
dições de trabalho.

Sintrajud se reúne com diretor -geral do TRF-3
Reunião tratou de passivos do reenquadramento, campanha salarial e condições  de trabalho, dentre outros temas

Por Hélio Batista Barboza Passivos do reenquadramento
O Sindicato cobrou empenho do 

TRF3 no pagamento dos passivos 
do reenquadramento. “Queremos 
que o TRF-3 se empenhe na libe-
ração dos recursos junto ao gover-
no e ao CJF”, disse Cleber. Outros 
tribunais - TRT´s , TRE´s e o TRF-
1 - já fizeram o pagamento.

Estudos do economista Wa-
shington Moura Lima, assessor do 
sindicato, mostram que a JF tem 
recursos para pagar os passivos. 
Almeida argumentou, porém, que 
o Executivo não tem liberado ver-

bas suficientes para todos os pas-
sivos e que parte do orçamento de 
pessoal já tem destinação. 

A reunião abordou também a 
situação dos OJAFs da Central de 
Mandados de Osasco, que além 
da carga excessiva de trabalho, so-
frem a pressão dos juízes para de-
volver os mandados em atraso. O 
sindicato cobra uma solução para 
o problema desde 2012.

Almeida prometeu verificar 
como está a análise do caso no 
setor de Organização e Métodos 
(O&M) do tribunal. A solução de-

finitiva depende da homologação 
do último concurso, prevista para 
junho. O Sintrajud pediu prioriza-
ção da Subseção de Osasco na alo-
cação dos aprovados no concurso, 
sem remoções compulsórias de 
servidores.

Condições de trabalho, campa-
nha salarial e aposentadoria

O sindicato reivindicou melho-
res condições de trabalho no pré-
dio que abriga os fóruns Criminal 
e Previdenciário da JF. Há proble-
mas com o ar condicionado e des-

cargas eletrostáticas em par-
tes de metal, entre outros. O 
diretor do TRF-3 disse que 
uma reforma do sistema de 
ar condicionado está pre-
vista com prioridade no or-
çamento de 2015 da JF e se 
comprometeu a intensificar 
a comunicação com o sindi-
cato sobre os consertos pon-
tuais na estrutura do prédio.

A diretora de base Ana Lu-
íza Figueiredo apresentou a 
pauta de reivindicações da 
campanha salarial unificada. 

“Queremos que o Judiciário 
negocie e aprove a pauta dos 
servidores e exija do gover-
no a reposição das nossas 
perdas e o respeito à nossa 
data-base”, disse.

Os participantes da reu-
nião discutiram a decisão do 
STF no dia 9 sobre aposenta-
doria especial para servido-
res que exerceram atividades 
insalubres. A súmula deter-
mina que sejam seguidas 
as normas vigentes para os 
trabalhadores da iniciativa 

privada até a edição de uma 
lei complementar ao texto da 
Constituição. O diretor do 
TRF-3 observou que ainda 
há um vácuo normativo no 
âmbito da Previdência para 
a aplicação da súmula.

O diretor-geral do TRF 
se comprometeu a analisar 
todos os temas tratados 
na reunião e outros que 
fazem parte da pauta de 
reivindicações e que serão 
apresentados formalmente 
pelo sindicato.
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Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no Estado de São Paulo

Jornal do Judiciário

estão abertas as inscrições 
de chapas

Período encerra no dia 28 de abril. As eleições acontecem nos dias 28 e 29 de maio

Eleições:

Dando continuidade à campanha 
de combate ao assédio moral, o Sin-
trajud vai realizar mais uma pales-
tra sobre o tema. Desta vez o evento 
será no fórum trabalhista Ruy Bar-
bosa, em 24 de abril. Programada 
para começar às 18h30, a palestra 
será com a doutora Margarida Bar-
reto, uma das maiores especialistas 
em assédio moral no país.

 A atividade faz parte da campa-
nha de combate ao assédio moral 
que o Sintrajud vem desenvolven-
do. Além do ciclo de palestras nos 
principais prédios da capital e em 
cidades do interior, o Sindicato 
editou uma cartilha e distribuiu 
o diário do assédio moral à cate-
goria; trata-se de uma importante 
ferramenta para registrar os casos 
de assédio moral. 

Estão abertas as inscrições de 
chapas concorrentes às eleições 
para a Diretoria Executiva do Sin-

trajud. No período de 14/04/2014 a 
28/04/14 a secretaria do sindicato 
estará aberta para recebê-las das 
11h às 19h. A ficha de inscrição e 
a autorização/pedido de inscrição 
em chapa já estão disponíveis para 
download no site do Sintrajud.

As eleições acontecem de nos dias 
28 e 29 de maio de 2014 e serão rea-
lizadas em todos os locais de traba-
lho das Justiças Federal, do Trabalho, 
Eleitoral e Militar - onde tenham 
sindicalizados - e na sede e subsedes 
do sindicato, sempre obedecendo o 
horário de expediente de cada local.

Poderão votar e ser votados todos 

os que tenham se sindicalizado até o 
dia 28/03/14 e que estejam em ple-
no gozo dos direitos sociais, quites 
com a tesouraria do Sintrajud e que 
não tenham sofrido qualquer puni-
ção prevista no estatuto deste sindi-
cato, no período anterior a um ano 
do pleito. Os aposentados filiados 
votarão na sede e subsedes do sin-
dicato ou através de “voto em sepa-
rado” em qualquer local de votação.

No dia 07/05/14, acontece uma As-
sembleia Geral para Eleição da Co-
missão Eleitoral, às 19h, no auditório 
do SINTRAJUD/SP (Rua Antônio 
de Godoy, nº 88, 15º andar.).

Dia 24, na JT, 
tem palestra 
sobre assédio 

moral
Margarida Barreto fala sobre o 
tema em evento que faz parte 

da campanha do Sindicato

Quando:
24 de abril, às 18h30.

Onde:  
Auditório do 1º subsolo do 

Fórum Ruy Barbosa.
Avenida Marques de São 

Vicente, 235, Barra Funda.

Criadora do site www.asse-
diomoral.org.br, Margarida foi 
a introdutora do tema no Brasil, 
quando estudou o processo de 
humilhação a que eram subme-
tidos os trabalhadores das in-
dústrias químicas de São Paulo. 
O estudo resultou na obra: Uma 
jornada de humilhações. Mar-
garida é autora de vários livros 
sobre o tema.

Quem é Margarida Barreto

Você sabia que o Sintrajud possui 
um grupo de teatro? Em atividade 
desde 2008, o Grupo Erga Omnes 
trabalha a partir do ideal de falar 
dos problemas da humanidade por 
meio da expressão artística. Ao 
longo dos anos foram apresenta-
das várias peças na cidade de São 
Paulo, entre elas: Uma jornada de 
humilhações; Nas sombras das ci-
dades; Nas sombras da cidade II; 
Liberdade, liberdade; e O Mendigo 
ou o Cachorro Morto.

Todos os sábados, das 15h30 às 
17h, os integrantes se reúnem no 
auditório do Sindicato (Rua Anto-
nio de Godoy, 88, 15º andar) para 
participar da Oficina Livre de Te-
atro, ocasião em que aliam a teoria 
e prática da expressão teatral e pre-
param a sua futura montagem.  Os 
ensaios vão das 17h às 20h. 

Também aos sábados, o grupo 
promove os seminários “O pensa-
mento filosófico” e o “Teatro Oci-
dental”, que estão com as inscrições 
abertas. Qualquer servidor, sócio 

16.12.2013 – Grupo Erga Omnes durante apresentação da peça 
“Alma secreta ”para os servidores do TRF-3.

Participe das atividades do 
grupo de teatro

Além de oficinas teatrais, os servidores podem participar de seminários sobre o pensamento 
filosófico e teatro ocidental

ou não sócio do sindicato, é convi-
dado a participar. Basta procurar o 
diretor do grupo, Jairo Cesar Ma-
ciel, nos dias de encontro. 

Para quem tem as tardes de quar-
ta-feira livre, durante a reunião do 

Núcleo dos Aposentados (NAS), 
também são ministradas aulas de 
dança, a partir das 16h30, e ofici-
nas de teatro, a partir das 15h. As 
duas atividades são abertas a toda 
categoria. Participe! 

Kit Gaion


