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Jornal do Judiciário

Esta semana será de in-
tensa mobilização para os 
servidores do Judiciário 
Federal. No dia 12 será re-
alizado um dia nacional de 
luta pelo PCS e contra o 
congelamento salarial. No 
dia 13 haverá manifestação 
dos servidores públicos fe-
derais, em Brasília, em de-
fesa dos direitos e contra a 
política de arrocho salarial 
e sucateamento do serviço 
público do governo  (ver 
calendário abaixo).

 O Sintrajud irá mandar 
uma delegação para re-
presentar os servidores do 
Judiciário Federal de São 
Paulo nessa jornada de luta. 
Os interessados em partici-
par da caravana a Brasília 
podem se inscrever a partir 
desta sexta-feira na secreta-
ria do Sindicato.

A mobilização dos servi-
dores deve se intensificar 
ainda mais após a apre-

sentação de emenda ao PL 
6613/09, que prejudicam os 
servidores ao incluir metas 
para avaliação e desvalo-
rizar o vencimento básico 
(ver matéria na página 4). 

Para o diretor do Sintra-
jud e da Fenajufe Antonio 
Melquiades, Melqui, este é 
um momento que os servi-
dores precisam ficar muito 
atentos e se colocar à dis-
posição para participar das 
atividades de mobilização 
da categoria, pois esta é a 
única forma de conquistar 
o PCS e barrar projetos que 
atacam os direitos dos ser-
vidores.

Melqui ressaltou também 
que nesta semana, além da 
manifestação em Brasília, 
será feita uma nova rodada 
de visitas ao Congresso Na-
cional e aos tribunais supe-
riores, além do STF, em de-
fesa do PCS. Também será 
realizada uma ampla reu-

nião do funcionalismo para 
reforçar a unidade e definir 
as próximas mobilizações 
da categoria. 

“Precisamos consolidar 
a unidade entre todos os 
servidores, pois os projetos 
do governo contra o servi-

ço público não prejudicam 
apenas um segmento, mas a 
classe de conjunto”, disse.

Ameaçados também pela 
política de “ajustes” do 
governo, os aposentados e 
pensionistas também são 
convocados a “participar 

do processo de construção 
e encaminhamento das mo-
bilizações” que, diante do 
quadro político difícil, exi-
ge uma participação maciça 
de toda categoria para que 
seja vitorioso. 

12 de abril
Dia nacional de luta no Judiciário 
Federal e MPU, com indicativo de 
paralisações de duas horas;

13 de abril
Caravana a Brasília e indicativo de 
paralisação de 24h

14 de abril
Plenária da Coordenação Nacional 
das Entidades dos Servidores 
Públicos Federais (Cnesf), em 
Brasília

27 de abril
Paralisação de 24h no TRF/JF

28 de abril
Dia Nacional de Lutas, com 
atividades nos estados

3 de maio
Início da greve por tempo 
indeterminado

Veja cobertura 
completa do Congresso 
no caderno especial 
que acompanha esta 
edição

Encerra-se nesta segunda, 
11, o prazo para inscrição das 
chapas que irão concorrer às 
eleições do Sintrajud
Página 4

Sindicato vai realizar 
pesquisa sobre o perfil da 
categoria. Participe!
Página 4

Novas emendas ao PL 6613 (PCS), apresentadas esta semana, 
desvalorizam o salário base e prejudicam os servidores

Calendário de Mobilização

Servidores possam para foto no final do 6º Congresso

Wladimir Aguiar
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Entre janeiro e março deste ano ingressaram mais 
dólares no país do que durante todo o ano de 2010, 
U$S 35,592 bilhões. Comparado com os três meses 
iniciais do ano passado, o ingresso deste ano foi 10 
vezes maior. Para tentar conter essa invasão, o governo 
Dilma estendeu a cobrança de 6% de Imposto Operações 
Financeiras (IOF) para todos os empréstimos tomados 
no exterior com prazo inferior a dois anos.

Com um volumoso déficit comercial, os EUA estão 
emitindo dólares, desvalorizando outras moedas 
em diferentes lugares do mundo, incluindo o Brasil, 
exportando a sua crise interna.

A tempestade de dólares afeta a todos os países. 
Mas a situação se agrava no Brasil pela alta taxa de 
juros praticada nestas terras (11,75%). A explicação 
do ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre a 
extensão do IOF, não poderia ser mais clara. Segundo 
ele, bancos e empresas captam recursos com juros 
baixos no exterior e aplicam ou emprestam no Brasil 
a taxas mais altas, o que garante espetaculares ganhos 
financeiros. Não é para menos que os lucros do Itaú, 
Santander, Bradesco, Banco do Brasil batem recordes 
de lucro a cada trimestre.

Ao fornecer empréstimos e para ampliar seus 
lucros, os bancos aprofundam o agudo endividamento 
dos trabalhadores brasileiros, principalmente, dos 
servidores públicos. Outro efeito desse movimento é a 
exorbitante liberação de crédito, insuflando o consumo, 
o que tem ajudado a pressionar a inflação do país, pois 
faltam indústrias para a demanda.

Além disso, os bancos aplicam esses recursos obtidos 
no exterior em títulos da Dívida Pública (Dívidas 
Interna e Externa), cujo pagamento consome boa parte 
de tudo o que é produzido no Brasil. Em 2009, foram 
36% do PIB, em 2010, 45%. Comparando, em 2009, 
os investimentos em educação foram de 2,8% do PIB. 
Os dados são da Maria Lucia Fattorelli, auditora fiscal 
e coordenadora do movimento Auditoria Cidadã da 
Dívida.

Para conseguir manter o pagamento 
da Dívida, o governo Dilma precisa 
fazer cortes no orçamento, congelar 
os salários dos servidores públicos, 
precarizar e terceirizar o serviço público. 

A nós do Judiciário, o governo vai negar 
sistematicamente o PCS. Ao conjunto dos servidores 
públicos, ele pretende fazer outra Reforma da 
Previdência, instituindo previdência complementar.

Enfrentar essa situação não é uma tarefa fácil. Por 
isso, é fundamental que se construa a unidade entre 
todos aqueles que têm a clareza de que a situação é 
muito adversa e que os ataques que estão acontecendo 
são muito graves. É preciso também que todos 
servidores participem do calendário de mobilizações 
para por fim ao congelamento salarial.

Passados três dias de intensa for-
mação, informação, debates, acordos, 
desacordos e principalmente muito 
trabalho, termina o 6.° Congresso do 
Sintrajud.

Cento e onze delegados buscaram 
construir os rumos do sindicato para o 
próximo período de três anos.

Esse esforço resultou num longo ca-
derno de resoluções, aprovadas no de-
correr de quase doze horas do último 
domingo. 

Excluindo as resoluções que definem 
o caráter da entidade e seus princípios, 
que não dependem propriamente de 
implantação, e aquelas referentes à 
carreira, com discussão transferida 
para a assembléia geral, outras mais 
de 200 resoluções de diversas áreas e 
complexidades estão colocadas para 
implementação pela diretoria execu-
tiva. Esta composta por 17 membros, 
entre os quais dois ou duas liberadas.

Paralelamente ao cumprimento das 
resoluções do Congresso, a diretoria 
deve administrar o sindicato, tocar as 
lutas imediatas absorvendo e encami-
nhando as novas demandas, chamar e 
participar de reuniões, conselhos de 
base e assembléias, estar presente no 
cotidiano da categoria, etc.

Nós delegados, acreditamos na pos-
sibilidade de realização desta faça-
nha?!?!

A gama tão extensa e diversa de re-
soluções é um cheque em branco para 
a diretoria executiva, a quem caberá 
eleger as prioridades e/ou possibilida-
des entre o emaranhado de tarefas, ain-

da que com a aprovação do Conselho 
de Base e Assembléia.

Entendo que caberia ao Congresso 
estabelecer prioridades além de tarefas 
e metas, mas nos perdemos num afã 
de ver nossos pleitos contemplados e 
“atiramos” para todos os lados e sem 
direção, então a próxima diretoria exe-
cutiva certamente não será capaz de 
cumprir todas as resoluções, podendo, 
mesmo que injustamente, ser tachada 
de incompetente, ineficiente, antide-
mocrática, burocrática, etc.

O sucesso de um Congresso que em-
preendeu tanto esforço por parte de 
todos não pode ser contestado. Foi ex-
celente! Reafirmamos princípios, nos 
preparando para resistir aos ataques do 
governo e avançar na conquista de di-
reitos.

Infelizmente não aproveitamos a 
oportunidade para realmente definir os 
rumos do nosso sindicato para o próxi-
mo período.

Sei que esta reflexão é tardia, mas 
queremos deixar registrada para poder 
ser resgatada no próximo congresso, 
utilizando a máxima de aprendermos 
com os erros, acumulando experiên-
cias.

Balanço necessário

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião

Os artigos não refletem necessariamente a opinião da diretoria do Sintrajud

editorial

Os rumos da 
economia e a luta 
dos servidores

* Faustas Fernandes é servidora da JF     
de Taubaté

IDÉIAS - textos para esta seção devem ser en-
viados por email para imprensa@sintrajud.org.br, 
contendo no máximo 2.000 toques. Textos com 
excesso de caracteres serão reduzidos a critério da 
edição.

Fausta Fernandes *

O Sindicato está abrindo novas 
adesões para os servidores associa-
dos que tiverem interesse a aderir ao 
plano corporativo da Claro, através 
de convênio com o Sintrajud. 

Os interessados podem aderir ao 
plano diretamente no site do Sindi-
cato, assinando a manifestação de 
interesse.Para os servidores que já 
renovaram o contrato o Sintrajud irá 
realizar um plantão de entrega dos 
aparelhos

TRF: Plantão na sexta-feira, dia 8,  
das 13:00 às 19:00h 

TRT/Barra Funda: Plantão segun-

da-feira, dia 11, das 13h às 19:00h
TRE: Plantão segunda-feira, dia 

11, das 13h às 19h
Baixada Santista: os aparelhos 

podem ser adquiridos na subsede de  
Santos.

Obs.:Por falta de alguns aparelhos 
do modelo Nokia e-72 no estoque da 
operadora, recebemos o suficiente 
para garantir até 2 aparelhos E-72 
por sócio, que é o limite máximo 
para contemplar todos os pedidos. O 
que exceder deverá optar pelo Sam-
sung Omnia Pro5 ou o Motorola Spi-
ce XT300.

Convênio com a telefonia Claro
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Em meio ao congelamento salarial, 
alguns servidores do TRT-2 vão res-
pirar um pouco mais aliviados. Nesta 
semana, a administração do tribunal 
pagou a segunda parcela dos Juros de 
URV (11,98%). Os recursos vieram do 
Tribunal Superior do Trabalho e fazem 
parte de um acordo entre a Corte e o 
Ministério do Planejamento para pagar 
as dívidas de URV em quatro exercí-
cios, o montante recebido pelo TRT-2 
faz parte da segunda parcela. Segun-
do o departamento de orçamento, aos 
aposentados foi pago o saldo final da 
dívida, ao passo que para os servidores 
da ativa foi paga a segunda parcela, de 
quatro.

Já se sabia que este pagamento iria 
acontecer. No JJ anterior havíamos di-
vulgado que o TRT-2 recebera quase R$ 
90 milhões para o pagamento de pas-

sivos. O problema é que não se sabe o 
quanto deste montante foi destinado aos 
servidores e quanto foi destinado aos 
magistrados. Até o fechamento desta 
edição, a administração não havia forne-
cido esta informação ao Sintrajud, soli-
citada em 25/03.

Nos últimos anos, os magistrados re-
ceberam a maior parte dos recursos ao 
passo que os servidores receberam a me-
nor parte. 

A diretora do Sintrajud Leica Silva 
lembra que parte dos passivos devido 
aos magistrados é mais recente do que 
a aqueles devidos aos servidores. “É 
preciso que se priorize o pagamento dos 
passivos mais antigos”, defende.

Ela afirma que o Sintrajud está co-
brando a administração para que os pas-
sivos sejam pagos de forma igualitária 
aos servidores.

Servidores da Justiça Trabalhista recebem parte dos Juros da URV
Pagamento corresponde à segunda parcela de quatro. Quitação deve ocorrer em dois anos

Os passivos de URV (juros de 
11,98%) surgiram com o Plano 
Real, em 1994, quando houve a 
conversão os salários dos servi-
dores de Unidade Real de Valor 
(URV) para o Real numa data er-
rada.

Depois que os sindicatos, princi-
palmente o Sintrajud, ingressaram 

com uma série de ações judiciais a 
Justiça começou a reconhecer que 
os servidores tinham direito à in-
corporação dos 11,98%. Em 2000, 
os servidores começaram a se mo-
bilizar por este passivo, numa cam-
panha que teve como ponto alto o 
julgamento do tema pelo STF.

O então procurador-geral da 

República, Geraldo Brindeiro, 
havia ingressado com uma ação 
no Supremo alegando a inconsti-
tucionalidade dos 11,98%. O pri-
meiro julgamento ocorreu em 19 
de outubro de 2000, e por 6 votos 
a 5 o STF se posicionou pela in-
constitucionalidade do passivo.

Os servidores, entretanto, es-

tavam com uma forte greve no 
TRE, na capital, às vésperas das 
eleições municipais daquele ano. 
Diante da força do movimento, o 
Supremo, pela primeira e única 
vez em sua história, voltou atrás 
em uma decisão, mudando o re-
sultado do julgamento no dia se-
guinte. 

De onde veio este passivo?

Em 2000 servidores foram à  greve pelo reconhecimento deste passivo

Na tarde terça-feira, dia 05 de 
abril, o Sintrajud apresentou algu-
mas reivindicações da categoria para 
a Corregedora do TRF-3 Suzana Ca-
margo: a manutenção do atendimen-
to ambulatorial aos servidores da 1ª 
instância, o pagamento imediato dos 
servidores empossados em dezem-
bro, o pagamento de horas-extras 
para os servidores que participaram 
da greve de 69 dias em defesa do 
PCS e a maior fiscalização sobre as 
empresas terceirizadas do tribunal.
Em relação ao fim do atendimento 
ambulatorial -  representantes da ca-
tegoria argumentaram que os servi-
dores precisam daquele tipo de ser-
viço, principalmente pela sobrecarga 
de trabalho e pela falta de contrata-
ção de mais colegas. Foi informado 
à desembargadora que a categoria 
está fazendo um abaixo-assinado 
solicitando à administração do Foro 
a manutenção do atendimento, mas 
que a administração sequer recebeu 
os servidores.

Horas extras - No que toca o pa-
gamento de horas extras aos grevis-
tas, Eliseu Trindade, diretor do Sin-
trajud, disse que há uma orientação 
para a 1ª instância de que a compen-
sação dos dias paralisados seja feita 
por trabalho represado e não hora a 
hora. Eliseu também afirmou que em 
alguns locais, o serviço represado 
durante a greve já foi colocado em 
dia, porém, a chefia está negando o 
pagamento de horas-extras àqueles 
que participaram da greve, sob o 
pretexto de que eles ainda “devem” 
horas ao tribunal.

Maior fiscalização sobre as empre-
sas terceirizadas  - Por fim, o Sintra-
jud reivindicou uma maior fiscaliza-
ção sobre as empresas terceirizadas, 
para que se seja evitado o que acon-
teceu com a DPPortseg, que assumiu 
a limpeza do TRF-3, mas não pagou 
o salários dos trabalhadores. Classi-
ficando a situação como “ilegal”, a 
desembargadora disse que vai con-
versar com o presidente do TRT-3, 

Sintrajud apresenta reivindicações 
da categoria à corregedora do TRF-3, 
Suzana Camargo

A partir desta segunda-feira, 
os servidores do TRF/JF devem 
acessar o site do Sintrajud para 
informar os dados bancários, para 
que possam receber a parte do 
Sintrajud (60%) do valor descon-
tado, no mês de março, a título de 
Imposto Sindicato.

Os servidores que foram restitu-
ídos pelo Sintrajud no ano passado 
receberão, automaticamente, na 
mesma conta informada em 2010. 
Se houve alteração devem entrar 
em contato com o Sindicato.

O 6° Congresso do Sintrajud 
realizado do dia 1º a 3 de abril 
deste ano, referendou a política 

adotada desde a fundação do sin-
dicato contra o Imposto Sindical. 
Ao longo dos seus 15 anos de his-
tória, o Sintrajud sempre esteve 
à frente das lutas e mobilizações 
por melhores condições de traba-
lho, melhores salários, contra o 
congelamento salarial, pela valo-
rização do serviço público, contra 
o assédio moral; nesse período, o 
sindicato tem mantido como prin-
cípio de atuação a defesa intransi-
gente do servidor e da classe tra-
balhadora. Ele só pode fazer isso 
porque tem independência políti-
ca e financeira perante o governo 
e as administrações. 

Imposto Sindical: servidor do 
TRF/JF deve informar os dados 
para receber devolução

Roberto Haddad, para que ele fique 
ciente do que está acontecendo e 
para que sejam tomadas as medidas 
necessárias: “É uma questão huma-
nitária. É preciso que essas empre-
sas respeitem a legislação”, disse. 

Participaram da reunião: os dire-
tores do Sintrajud Angélica Olivieri, 
Eliseu Trindade, Ana Luiza Figuei-
redo e a servidora das Execuções 
Fiscais.
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Trabalhadores do Judiciário 
Federal no Estado de São Paulo

Após um vitorioso Congresso, os 
servidores se preparam agora para eleger 
a nova diretoria do Sindicato, que ficará 
à frente da entidade durante o triênio 
2011 a 2014. 

Os interessados em concorrer à 
direção Executiva do Sintrajud devem 
fazer a inscrição até às 19h desta 
segunda-feira, 11/04,  conforme edital 
publicado na edição 416 do Jornal do 
Judiciário. A Executiva é formada por 
17 diretores (as) que representam os 
servidores da Capital e do Interior. As 
eleições ocorrem nos dias 25 e 26 de 
maio.

De acordo também com o regulamento 
a comissão eleitoral, que irá coordenar o 
pleito, será eleita em assembléia geral no 
próximo sábado, dia 16, às 17h.

As eleições ocorrerão em todos os 
locais de trabalho das Justiças: Federal, do 
Trabalho, Eleitoral e Militar, onde tenham 
sindicalizados e na sede e subsedes da 
Entidade, sempre obedecendo o horário 
de expediente de cada local. 

A eleição para a nova diretoria se 
dá num momento muito importante da 
luta dos servidores em que o governo 
não está medindo esforços para atacar 
os servidores e serviço público. 
“Acreditamos que é de fundamental 
importância a participação dos servidores 
desde o início do processo eleitoral. 
A próxima diretoria é quem deve 
implementar as propostas aprovadas no 
nosso recente congresso”, disse o diretor 
do Sintrajud e da Fenajufe, Antonio 
Melquiades, Melqui. 

Inscrição de chapas para as eleições do 
Sintrajud encerra-se nesta segunda, às 19h
No próximo sábado, dia 16, às 17 h, será eleita 
a comissão eleitoral que irá coordenar o pleito

Conforme resolução do 6º Congresso, 
o Sintrajud irá realizar a partir da próxi-
ma semana uma ampla pesquisa para co-
nhecer melhor o perfil da categoria e des-
ta forma planejar melhor suas ações de 
acordo com os interesses dos servidores. 

Segundo a diretora do Sintrajud Lei-
ca Silva, a última pesquisa realizada na 
categoria foi em 2006 e nesses últimos 
anos muitos servidores tomaram posse 
e o sindicato quer conhecer melhor esse 
novo servidor. “Precisamos saber qual 
a influência do novo tipo de gestão im-
plantado nos tribunais sobre os servido-
res, como eles veem a organização sindi-
cal para podermos dialogar e saber quais 
os principais problemas que atingem a 
categoria”, disse.

Leica lembrou que a pesquisa será fei-
ta por amostragem, que deve chegar a 
uma média para saber a opinião dos ser-
vidores. O questionário será entregue no 
local de trabalho e após três dias da data 
da entrega será recolhido para que seja 
feita a tabulação dos dados, que poste-
riormente serão divulgados à categoria.

Ela destaca ainda que o servidor não 
precisa se identificar ao responder o 
questionário, sendo garantido sigilo ab-
soluto. “Os únicos dados de identificação 
existentes são sobre se o servidor traba-
lha na capital ou interior do estado, e a 
qual tribunal pertence.

A empresa que realizará o trabalho é 
a Huno Consultoria, especializa em pes-
quisa de opinião.“Para termos um bom 
resultado é preciso que os colegas res-
pondam ao questionário, isso ajudará a 
diretoria do sindicato para que possamos 
conhecê-lo e atendê-lo melhor e avançar 
na organização das lutas e reivindica-
ções”

Sintrajud vai realizar pesquisa para 
conhecer melhor o perfil da categoria

Você gostaria que boa parte do seu 
salário dependesse do cumprimento 
de metas institucionais? Metas essas 
instituídas pelo CNJ, ou pelas cúpulas 
dos tribunais, sem qualquer diálogo 
com o conjunto dos servidores.

Pois saiba que essa é a intenção do 
deputado federal Reginaldo Lopes 
(PT-MG) com a emenda apresentada 
no dia 06 de abril ao PL 6613/09, que 
trata do Plano de Cargos e Salários 
dos servidores do Judiciário Federal. 

Foi esse mesmo deputado que apre-
sentou a emenda que altera a atual 
forma de remuneração da categoria 
para subsídio. Essa nova emenda ins-

titui outro risco, muito sério: a remu-
neração variável.

Caso aprovada, a emenda extingue 
quase todas as gratificações, ficando a 
remuneração dos servidores compos-
ta por três itens: Vencimento Básico 
(VB), Gratificação Judiciária (GAJ) e 
Gratificações de Desempenho Institu-
cional (GDI).

A emenda institui que a GDI cor-
responderá ao percentual entre 50% 
e 80%, incidente sobre o vencimento 
básico em que se encontra o servidor, 
“de acordo com o alcance dos obje-
tivos e metas institucionais a serem 
estabelecidos em regulamento”.

Mais à frente o deputado demons-
tra que a emenda tem “vistas à efe-
tividade do cumprimento de metas 
institucionais, sob a tutela do mode-
lo participativo de gestão, visando à 
promoção do desempenho e da qua-
lificação profissional do servidor, em 
associação direta com o ideal de ex-
celência da gestão pública”.

Nenhuma vantagem e muitos riscos
A valorização do Vencimento Bá-

sico norteia a atuação dos sindica-
tos, em nível nacional, na luta pela 
valorização da Carreira. No passa-
do, o VB correspondia a um déci-

mo da remuneração dos servidores, 
hoje, depois dos PCSs (I, II e III) o 
VB corresponde a dois terços. “Foi 
uma conquista da categoria”, destaca 
Adilson Rodrigues, diretor de base 
do Sintrajud e um dos fundadores 
da entidade, assim como da Fena-
jufe (federação nacional). “A única 
garantia de irredutibilidade dos nos-
sos salários é o Vencimento Básico”, 
afirma. Segundo ele, as outras grati-
ficações não incorporadas podem ser 
retiradas a qualquer momento. O que 
pode ser mais arriscado num cenário 
de crise econômica.

Deputado do PT apresenta emenda ao PCS instituindo Gratificação por 
cumprimento de Metas
As gratificações não incorporadas podem ser retiradas a qualquer momento, por isso, a emenda representa 
um grande risco à categoria

Na quarta-feira, dia 06 de abril, o de-
putado Roberto Policarpo (PT-DF), ex-
-dirigente da Fenajufe, apresentou uma 
emenda ao PL 6613/09, que trata do PCS. 
Além de reduzir dois padrões da Classe C 
de cada cargo, a emenda altera a forma de 
remuneração aumentando a Gratificação 
por Atividade Judiciária (GAJ), de 50% 
para 170% em detrimento do Vencimento 
Básico, diferentemente do que propõe o 
PL original.

Na justificativa, o deputado argumen-
ta que com essas alterações “pode-se al-
cançar o mesmo objetivo sem provocar 

os acréscimos residuais decorrentes da 
elevação de vantagens atreladas ao ven-
cimento básico, tais como Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS), Adicional de 
Qualificação (AQ), Gratificação por Ati-
vidade Externa (GAE) e a Gratificação de 
Atividade de Segurança (GAS)”.

Posição do Sintrajud
A diretoria do Sintrajud afirma que os 

deputados Roberto Policarpo (PT/DF) 
e Reginaldo Lopes (PT-MG), não pode-
riam ter apresentado qualquer emenda 
ao PL6613/09 sem que a categoria fosse 

consultada.
A situação se agrava no caso de Poli-

carpo que é membro da categoria, ex-di-
rigente da Fenajufe (Federação Nacional) 
e do Sindjus-DF, portanto conhecedor das 
instâncias deliberativas dos servidores do 
Judiciário Federal. 

Com um calendário de mobilização na-
cional, os sindicatos do país inteiro estão 
organizados dentro da Fenajufe. Lá, eles 
debatem as melhores formas de luta pelo 
PCS e pelo fim do congelamento. Portan-
to, este tipo de proposta poderia ter sido 
apresentada nestes fóruns para que a cate-

goria de todo o país tivesse a oportunidade 
de opinar sobre os rumos de sua remune-
ração e vida funcional.

Estudos e mobilização
Os Departamentos Jurídico e Econô-

mico do Sintrajud estão analisando o 
conteúdo das emendas apresentadas para 
explicar todos os seus efeitos à categoria. 
O importante neste momento é que todos 
os servidores tenham claro que apesar das 
dificuldades, é preciso e necessário que 
todos se engajem na luta contra o conge-
lamento e  pela aprovação do PCS.

Agora deputado, ex-membro da Fenajufe apresenta proposta ao PCS sem consultar a categoria 
Emenda feita por Policarpo (PT-DF) aumenta GAJ em detrimento do Vencimento Básico e acaba com os dois 
últimos padrões da Carreira


