
Nesta quarta tem ato em frente ao Pedro Lessa, às 13h. Em alguns estados houve 
paralisação de 24h; em Brasília, servidores do Judiciário foram para as ruas
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Jornal do Judiciário
Jornada de atos nacionais, que começou na Eleitoral 

e agora será na JF, já prepara terreno para greve

A palavra ‘greve’ voltou a ser dita 
com força nos atos do dia nacional 
de luta, em 11 de maio, cujas ma-
nifestações foram concentras em 
frente de tribunais eleitorais de di-
versas capitais estaduais e de Bra-
sília. Na capital federal, onde pelo 
menos mil servidores participaram 
dos atos pela revisão salarial, pela 
primeira vez este ano uma jornada 
de protestos levou às ruas no mes-
mo dia centenas de servidores do 
Judiciário Federal e do Ministério 
Público da União. 

As atividades que marcaram o 
início da sequência de três dias na-
cionais de mobilizações pela apro-
vação do PCS-4 e contra o con-
gelamento salarial transcorreram, 
conforme planejado, basicamente 
em frente aos tribunais eleitorais. 
Na quarta-feira (18), os atos unifi-
cados da categoria serão em frente 
aos órgãos da Justiça Federal e, 
no dia 25 de maio, quarta-feira da 
semana que vem, nas Justiças Tra-
balhistas.

A escolha de três quartas subse-
quentes para promover as manifes-
tações, que cobram uma mudança 
de postura por parte do governo 
Dilma e do presidente do STF, in-

dicam ainda a intenção de dar um 
recado aos deputados federais, já 
que é este o dia da semana mais 
intenso na Câmara e em que são 
realizadas as sessões da Comissão 
de Finanças e Tributação, onde os 
projetos que revisam os salários 
estão parados. 

Greve vai estar na pauta da ple-
nária nacional

Em pelo menos três estados do 
país os servidores pararam por 
24 horas no dia 11: Mato Grosso, 
Bahia e Brasília, neste último no 
TSE e na PGR. Na Bahia, a para-
lisação, que ocorreu em um dia de 
muita chuva, teve o objetivo de-
clarado de acumular forças para 
iniciar uma urgente greve por tem-
po indeterminado. “Não podemos 
cometer o erro do ano passado de 
iniciar a greve em cima do reces-
so, esperamos já estarmos parados 
quando a plenária estatutária da 
Fenajufe acontecer e que outros 
estados façam o mesmo”, disse 
à reportagem o servidor Jailson 
Lage, da Justiça Federal de Sal-
vador, onde as próximas ativida-
des, com paralisação, vão aconte-
cer na quinta-feira (19), por conta 

de uma reunião de presidentes de 
Tribunais Regionais do Trabalho 
marcada para este dia.

A plenária estatutária da federa-
ção nacional acontecerá de 3 a 5 
de junho, no Rio de Janeiro. 

Para lá devem convergir esta e 
outras propostas relacionadas à 
luta pelo PCS, como o indicativo 
de greve para a segunda quinzena 
de junho, aprovado na assembleia 
geral em São Paulo. 

Será o momento de superar as 

desigualdades na mobilização de 
cada estado para buscar unificar 
e ‘afiar’ o calendário, que terá a 
missão de derrubar o congelamen-
to que faz com que o poder de 
compra dos salários do Judiciário 
e do MPU caia dia após dia, diante 
de uma inflação já bastante robus-
ta.

Por Hélcio Duarte Filho, para o 
Sintrajud

A greve pelo PCS e contra o con-
gelamento salarial deve começar na 
segunda quinzena de junho. Essa 
será a posição defendida pelos dele-
gados de São Paulo na Plenária Es-
tatutária da Fenajufe, que acontece 
entre 03 e 05 de junho, no Rio de 
Janeiro. A decisão foi tomada na as-
sembleia estadual de sábado, dia 14,

Pela decisão, a mobilização dos 
servidores do Judiciário federal 
acontecerá junto com os demais se-
tores do funcionalismo, que também 
estão em campanha contra o conge-
lamento salarial.

A posição de defender o PCS 
também se refletiu na eleição dos 
delegados de São Paulo para a 
Plenária da Fenjaufe, onde dos 13 
delegados eleitos, nove defendem 
o PCS, enquanto quatro apóiam o 
subsídio.

“Estamos no mesmo barco, mas 
cada um está de um lado. A culpa 
não é nossa, mas sim do governo, 
que nos divide para nos minar”, 
disse a servidora de Taubaté Fausta 
Fernandes se referindo à ‘divisão’ 
da categoria em relação a que pro-
posta defender. “A nossa proposta 

foi emendada por um deputado go-
vernista, que agora quer que a nos-
sa remuneração esteja vinculada 
à GDI (Gratificação por Desem-

penho Institucional)”, completou 
chamando a unidade dos servido-
res na luta contra o congelamento 
e pelo PCS.

Em assembleia em frente ao Pedro Lessa, no dia 27/04, os servidores 
aprovaram a  continuidade da luta pelo PCS

Jesus Carlos

Na Plenária da Fenajufe, São Paulo defenderá início da greve pelo PCS em junho

No sábado (14), servidores aprovaram indicar à Plenária da Fenajufe início de greve em junho

Entenda por que o subsído é prejudicial aos servidores 
do Judiciário neste momento - pág 04

Contra o congelamento salarial, participe do Ato 
em frente ao Pedro Lessa, às 13h de quarta, dia 18
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O adesivo era singelo: “É hora da VIRADA”. Com as cores 
do movimento LGBTs, se exigia o fim da homofobia e das 
agressões aos homossexuais. O gesto de usar esse adesivo foi 
singelo também, mas foi muito importante, e quem esteve na 
última Virada Cultural em São Paulo pôde ver centenas de 
pessoas (adultos, crianças, adolescentes, homens, mulheres, 
gays, lésbicas e simpatizantes) se manifestando, ainda que de 
forma simples e singela, contra a onda de ataques homofóbicos 
que está acontecendo em São Paulo.

Semanas antes, o Deputado Federal, eleito pelo Partido 
Progressista do Rio de Janeiro, Jair Bolsanaro havia atacado 
verbalmente homossexuais, negros e mulheres no programa CQC, 
exibido pela Rede Bandeirantes. Fato que gerou protestos em 
redes sociais na internet e abaixos-assinados contra o deputado. 
Esses dois exemplos mostram que a luta para que os Direitos dos 
homossexuais se efetivem  está presente na sociedade brasileira.

Em meio às ofensas e agressões conservadoras e as manifestações 
de respeito à liberdade dos indivíduos, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) garantiu o Direito à união estável aos homossexuais. Com a 
decisão, unânime, diga-se, o Supremo estabeleceu que um conjunto 
de direitos até então negados aos LGBTs serão concretizados: 
herança, inclusão nos planos de saúde, pensão por morte, entre 
outros. Porém, ainda não se trata da legalização do casamento, que 
precisa de aprovação do Congresso e sanção presidencial.

É uma vitória para toda comunidade gay, sem sombra de dúvida. 
A união estável dos casais homossexuais, além disso, é uma vitória 
para toda sociedade brasileira, que anseia por liberdade e pela 
efetivação de Direitos. A decisão do STF é fruto de anos de lutas, 
manifestações e mobilizações para que Direitos fundamentais não 
sejam de grupos (maiorias e minorias), mas garantidos a todos. 

Contraditoriamente, o mesmo Judiciário que aprovou a união 
estável entre homossexuais não pode prender quem comete atos 
de homofobia. Porque no Brasil, agredir um homossexual não é 
crime.

Há um projeto de lei complementar (PLC 122/06) que tenta 
corrigir essa aberração, tornando atos de homofobia em crime. 
No dia 12 de maio, este PLC seria votado na Comissão de 
Direitos Humanos do Senado. Para impedir a votação, o deputado 
Bolsanaro provocou uma discussão tirando o tema de pauta, 
sem previsão de retorno. Isso mostra que ainda há muito a ser 
conquistado, e que a comunidade LGBTS precisa estar unida aos 
demais movimentos sociais organizados (sindicatos, movimento 
estudantil, movimento dos trabalhadores sem teto, dos sem terra) 
para vencer o preconceito.

Da mesma maneira que a força da luta do movimento gay ecoou 
dentro do Judiciário, é necessário que ela avance e pressione 
o Governo Dilma, principalmente porque o governo federal 
também é responsável pela não aprovação do PLC 122/06.

Dilma tem o apoio da maioria do Congresso e poderia usar 
sua força política para a aprovação do projeto. Mas não é assim 
que as ‘coisas’ funcionam. As alianças do governo Dilma são 
baseadas na troca de cargos e verbas, envolvendo os setores 
mais reacionários (Jair Bolsanaro é da base aliada do governo). 
Essa chamada governabilidade existe somente para os interesses 
daqueles que sempre estiveram no poder.

Hoje a comunidade LGBTS pode comemorar, mas não deve 
direcionar suas felicitações somente ao Judiciário. Deve ter a 
certeza de que esta vitória é resultado das lutas, manifestações, 
protestos organizadas e protagonizadas pelos gays e simpatizantes 
de todo o país; por que não dizer, de muitas outras partes do 
mundo. Agora, temos bases para um país menos pior. Talvez 
possamos até aprender que para proteger a liberdade da gente, é 
fundamental defender e respeitar a liberdade do outro.

O sindicato deve ter política para organizar 
a categoria em todo o estado. Para cumprir tal 
papel, quais critérios devem ser observados 
para definição de regiões que devem receber 
novas subsedes, inclusive à guisa da experi-
ência de 15 anos de funcionamento da subse-
de de Santos que continua funcionando e da 
experiência interrompida de Campinas?

É preciso elencar as demandas da categoria 
que a subsede precisa atender, bem como as 
demandas sazonais, como a organização de 
palestras, suporte a lutas e greves.

A partir das demandas delineadas e da pe-
riodicidade em que elas se apresentam, como 
definir a melhor estrutura? Instalação de uma 
estrutura permanente ou deslocar a estrutura 
do sindicato periodicamente para aquela re-
gião, com planejamento de visitas periódicas 
daria vazão às demandas?

Caso as demandas se apresentem como 
periódicas e sazonais, não seria o caso de 
garantir uma estrutura também periódica, 
garantindo-se uma proporção de orçamento 
para organização de atividades que fomentem 
a aproximação da categoria, como palestras, 
cursos e festas?

No caso da existência de demandas per-
manentes que justifiquem a necessidade de 
uma estrutura permanente para atender uma 
determinada região, quais critérios devem ser 
observados para definir qual a cidade dentre 
todas deve ser definida para instalar subsede?

A subsede deve ser instalada em que região 
da cidade escolhida, com vistas a uma melhor 
utilização para atender as demandas? Ser pró-
xima do(s) fóruns, ou ser instalada em região 
que permita seu uso durante o dia, à noite e 
fins de semana?

Além de sala para atender associados, a 
subsede deve ter espaço para sediar reunião 
de até quantas pessoas? Salão para palestras, 
cursos e festas, com possibilidade de cessões 
aos sócios?

Quais são as pessoas (lideranças e militân-
cias) comprometidas com o encaminhamento 
das demandas da categoria na região e que as-
sumirão a condução política e administrativa 
da subsede?

O nosso 6º congresso aprovou a criação de 
novas subsedes. Esta será uma tarefa da nova 
diretoria, que assume em alguns meses. Esta-
remos junto com essa direção implementando 
esta política. Por enquanto lançamos apenas 
algumas reflexões para toda a categoria. Lem-
bramos que este texto está dividido em duas 
partes, a segunda será publicada na próxima 
edição do JJ.

Por uma Sub Sede do 
ABC / Alto Tietê  
em Ribeirão Pires

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião

Os artigos não refletem necessariamente a opinião da diretoria do Sintrajud

Ivo Oliveira Farias*

editorial

* Ivo Oliveira Farias é liderança do 
ABC/Alto Tietê

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.

Os servidores que quiserem desenvolver um 
lado artístico podem participar das Oficinas de 
Teatro do Sintrajud. Elas acontecem as quintas 
a partir das 20h, com duas horas de duração.

Com as oficinas, os servidores desenvolvem 
a expressão corporal e facial, assim como 
aprendem técnicas de relaxamento.

Ao término das oficinas, o servidor/ aluno 
poderá participar do Grupo Erga Omnes, 
formado por servidores, que já montou 
três peças. A primeira foi “Uma jornada de 
humilhações”, inspirada nas situações de 

assédio moral vividas pela categoria em seu 
cotidiano; a segunda, produzida em 2010, 
foi “Nas sombras da cidade”, baseada numa 
pesquisa sobre os excluídos da sociedade, 
como os moradores de rua, as prostitutas, 
as crianças abandonadas e os sem-terra. A 
última peça produzida até o momento pelo 
Erga Omnes foi “Liberdade, Liberdade”, que 
estreou no Teatro Satyrus no final do ano 
passado.

Os interessados devem entrar em contato 
com o Sintrajud 11 3222-5833.

Participe da Oficina de Teatro do Sintrajud

União estável para os 
casais homossexuais é 
uma vitória da luta da 
comunidade gay

União estável para os 
casais homossexuais é 
uma vitória da luta da 
comunidade gay

Servidores na peça “Liberdade , liberdade”  que estreou no ano passado
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A emenda modificativa visa resol-
ver problemas inadiáveis, relativos a 
orçamento e gestão de pessoal no âm-
bito do Poder Judiciário Federal, que 
acabam por gerar reflexos negativos 
na remuneração da maioria dos servi-
dores.

Nesse sentido, propõe-se a altera-
ção de dispositivos da Lei n.º 11.416, 
de 15 de dezembro de 2006, na qual 
passam a ser remunerados exclusiva-
mente por subsídio, fixado em parcela 
única, vedado o acréscimo de qual-
quer gratificação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou 
outra espécie remuneratória, os ser-
vidores integrantes das carreiras de 
Analista Judiciário, Técnico Judiciá-
rio e Auxiliar Judiciário.

O objetivo – além da redução do 
impacto orçamentário e racionaliza-
ção da folha de pagamento – é atrair 
e reter profissionais de alto nível de 
qualificação, compatíveis com a na-
tureza e o grau de complexidade das 
atribuições dos cargos e das carreiras 
objeto da proposta, em consonância 
com os parâmetros estabelecidos nos 
§§ 1°, 4º e 8º do art. 39 da Consti-
tuição Federal, além de instituir um 
serviço público profissionalizado, 
responsável, eficiente e democrático 
para construir e desenvolver uma in-
teligência permanente no Poder Judi-
ciário.

A proposta também tem por obje-
tivo dar continuidade à política de 
valorização dos servidores públicos, 
intervindo na composição e estrutura 
de suas tabelas remuneratórias, pois a 
remuneração dos servidores do Poder 
Judiciário Federal está defasada em 
relação às carreiras análogas do Po-
der Legislativo, Poder Executivo e 
Tribunal de Contas da União, gerando 
evasão de talentos.

A resolução nº 102/2009 do Conse-
lho Nacional de Justiça – CNJ expôs 

a grande disparidade de salários entre 
os servidores dos quadros de pessoal 
do Poder Judiciário da União. A so-
lução para essa situação, do ponto de 
vista da eficiência na administração, 
da moralização de salários no Esta-
do e do impacto orçamentário a ser 
gerado com o reajuste, é a proposta 
de subsídio. Dentre os benefícios da 
sua implantação para as carreiras em 
questão, cito:

•Redução do impacto orçamentário 
e, conseqüentemente, a viabilização 
da implementação orçamentária da 
proposta;

•Moralizar e desfazer disparidades 
remuneratórias entre os servidores 
novos e aqueles que possuem incor-
porações;

•Dar transparência e evitar a con-
cessão de vantagens indevidas, tor-
nando previsível a questão orçamen-
tária;

•Uniformização da remuneração, 
com o fim das grandes disparidades 
remuneratórias, o que significaria o 
fim da segmentação da carreira por 
grupos de interesses específicos.

Ressalta-se que a nova estrutura 
remuneratória deve preservar o patri-
mônio jurídico já consolidado do ser-
vidor, de forma a manter incólumes as 
vantagens individuais regularmente 
adquiridas em virtude do cumprimen-
to de exigências legais, em atenção ao 
direito adquirido de que trata o artigo 
5º, inciso XXXVI, da Constituição da 
República. 

Portanto, nenhum servidor será pre-
judicado, haja vista que aqueles que 
perceberem rendimentos acima do va-
lor estabelecido na aplicação do sub-
sídio, a diferença é assegurada como 
parcela complementar do subsídio, 
podendo receber, inclusive, reajuste, 
nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º do Art.14 
da emenda.

Em relação ao proposto no art. 16, 

procurou-se contemplar com uma 
função comissionada os ocupantes 
do cargo de Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Execução de Mandados 
(Oficiais de Justiça), no efetivo de-
sempenho de suas atribuições funcio-
nais. Tal medida não implicará em au-
mento do impacto orçamentário, pois 
não está prevista a criação de mais 
funções comissionadas. Apenas o re-

manejamento das existentes.
Portanto, as mudanças propostas, 

somadas ao novo Anexo I, têm o ob-
jetivo de resolver os problemas rela-
tivos a orçamento e gestão de pesso-
al, mantendo o Poder Judiciário da 
União profissionalizado, responsável, 
eficiente e democrático.

Brasília/DF, 06 de julho de 2010.

Por decisão de assembleia o Sintrajud publica a justificativa do 
deputado Reginaldo Lopes (PT/MG) em relação ao subsídio

Apesar da maioria da categoria defender o PCS, uma assembleia setorial no 
TRE aprovou que o Sintrajud publicasse em seu jornal uma página sobre o 
subsídio sem formular argumentos contrários a esta forma de remuneração. O 
Movimento pró-subsídio foi procurado e o pequeno texto introdutório foi es-
crito por Claudio Soares Correa, servidor do TRE-SP, defensor do subsídio.
Por uma questão de espaço, publicamos somente a justificativa apresentada 

pelo parlamentar e uma imagem da emenda apresentada.
Na página 04 o servidor poderá ler um artigo demonstrando os pontos fa-

lhos do subsídio e alguns dos riscos que esta forma de remuneração traz à 
categoria.
Vale lembrar que a intenção é seguir com o debate, esclarecendo as dúvidas 
da categoria para construirmos a unidade e seguirmos a luta pelo PCS e con-
tra o congelamento salrial

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO – CFT

EMENDA MODIFICATIVA Nº

PROJETO DE LEI N.º 6.613, DE 2009

“Altera dispositivos da Lei n.º 11.416, de
15 de dezembro de 2006, Plano das
Carreiras dos Servidores do Poder
Judiciário da União e dá outras
providências”

Ficam alterados os artigos 11 a 17 e o Anexo I da Lei n.º 11.416, de 15 de
dezembro de 2006, bem como as disposições a eles pertinentes constantes no PL n.º
6.613 de 2009, pela seguinte redação:

Art. 11 A partir de 1º de setembro de 2010, passam a ser remunerados exclusivamente
por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, os
titulares dos cargos das carreiras de que trata o Art. 2º desta lei.

§1º Os valores do subsídio referido no caput deste artigo são os fixados no Anexo I
desta Lei.

Art. 12 Estão compreendidas no subsídio e não são mais devidas aos integrantes das
Carreiras de que tratam o Art. 2º desta Lei as seguintes parcelas remuneratórias:

I - Vencimento Básico;

II - Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ;

III – Gratificação de Atividade Externa – GAE;

IV - Gratificação de Atividade de Segurança – GAS;

V - Adicional de Qualificação.

Art. 13 Além das parcelas de que trata o Art. 12 desta Lei, não são devidas aos
integrantes das carreiras a que se refere o Art. 2º desta Lei as seguintes espécies
remuneratórias:

I - vantagens pessoais e vantagens pessoais nominalmente identificadas - VPNI, de
qualquer origem e natureza;

II - diferenças individuais e resíduos de qualquer origem e natureza;

III - valores incorporados à remuneração, decorrentes do exercício de Funções
Comissionadas e Cargos em Comissão;

IV - valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou décimos;

Justificativa

“Entendo que o texto da emenda ao PL 6613/2009 de autoria do deputado Reginaldo Lopes PT/MG propondo o subsídio como forma de pagamento é claro e objetivo o 
suficiente para ser sua própria defesa. Na justificativa essa emenda mostra que é melhor maneira possível, hoje, de atender as necessidades prementes dos servidores do 
judiciário federal. Não é perfeita nem é justa, esses não são atributos terrenos. Equilíbrio é o adjetivo adequado.

O subsídio é a forma de pagamento que equilibra melhor os interesses conflitantes do povo brasileiro, do Estado e dos servidores desse povo no Estado. Segue o texto 
completo da emenda e só posso desejar boa leitura e reflexões.

Claudio Soares Corrêa
Técnico judiciário/tre-sp
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Manter a campanha pelo PCS é a melhor maneira 
de derrotar o congelamento salarial

Adoção do subsídio pode levar a tramitação do PL 6613/09 à estaca zero, fazendo a categoria 
amargar mais longos anos de congelamento

A tramitação de um PCS nunca du-
rou tanto tempo. Mas ele pode voltar 
à estaca zero, fazendo com que a cate-
goria amargue mais outros longos anos 
de congelamento salarial. Isso porque 
a emenda apresentada pelo deputado 
Reginaldo Lopes (PT-MG) altera con-
sideravelmente a forma atual de remu-
neração para Subsídio. Ocorre que esta 
é uma prerrogativa do Poder Judiciário 
(autor do PL) ou do Executivo: “(O 
Congresso) pode até modificar... desde 
que não aumente despesa, mas ao criar 
uma nova gratificação ou mudar a forma 
de remuneração, mesmo que isso traga 
economia para o Poder Executivo, há 
vício de iniciativa. Não tem esse poder, 
é uma mudança que constitucionalmen-
te é privativa do Poder Executivo, ou do 
autor do projeto, no caso o Poder Judi-
ciário”, explicou o cientista político e 
assessor do Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar (Diap), An-
tônio Queiroz, aos servidores que parti-
ciparam da última reunião Ampliada da 
Fenajufe.

Quando dizemos estaca zero, é por-
que será necessário que o Supremo Tri-
bunal Federal elabore outro projeto de 
lei para encaminhar ao Congresso, uma 
luta que foi travada pelos servidores do 
Judiciário no final de 2009. “Tivemos 
que fazer 18 dias de greve para que o 
projeto saísse do STF e fosse para a Câ-
mara”, recorda o diretor do Sintrajud e 
da Fenajufe Antonio Melquíades.

Subsídio retira direitos da categoria
Além de fazer a tramitação voltar ao 

zero, com a proposta de subsídio os ser-
vidores perderiam o direito sobre qual-
quer adicional, incluindo a Gratificação 
por Atividade de Segurança (GAS), 
a Gratificação por Atividade Externa 
(GAE), adicionais de periculosidade e 
insalubridade. No caso da perda da GAS 
e da GAE, o prejuízo não seria somente 
financeiro. “Essas gratificações definem 
um tipo de atividade e os riscos que 
correm os servidores que as executam”, 
destacou Vera Miranda, assessora da 
Fenajufe no tema Plano de Carreira, na 
palestra feita no 6º Congresso do Sintra-
jud. Outro prejuízo é o fim do adicional 
de qualificação (AQ), uma perda de até 

R$ 1.686,88 e de R$ 1.038, 13, respecti-
vamente para analistas e técnicos.

A categoria também perderia o paga-
mento de horas-extras. Assim, a falta de 
servidores que é uma realidade na maior 
parte do Poder Judiciário seria compen-
sada com o aumento da jornada. Sem 
contar que o volume processual tem 
crescido, e para piorar a situação dos 
servidores, a implementação de metas 
institucionais pelo CNJ tem descarre-
gado nas costas da categoria o histórico 
atraso do Judiciário.

 “Sem o pagamento de qualquer adi-
cional, incluindo horas-extras, o tribu-
nal vai nos convocar para trabalhar além 
da nossa jornada, para cumprir metas. E 
temos que ter o controle sobre a nossa 
jornada de trabalho”, disse a servidora 
da JT/ Barra Funda e diretora do Sintra-
jud Leica Silva.
Subsídio acaba com direitos adquiri-
dos e com o pagamento de passivos

No final de 2009, 83.121 servidores 
compunham o quadro efetivo do Poder 
Judiciário. Destes, 53, 91% estavam no 
último padrão da carreira (analistas, 
técnicos e auxiliares), muitos, portanto, 
recebendo anuênios e VPNIs. Logo se 
percebe que o subsídio elimina direitos 

da maior parte dos servidores, mas não 
para por aí. O pagamento de passivos, 
como os juros dos 11,98% (URV) e o 
quintos, seria extinto, assim como mi-
lhares de diferenças salariais individu-
ais, reivindicadas judicial ou adminis-
trativamente.

Unidade da categoria para enfrentar 
o congelamento

As declarações e medidas do governo 
reafirmam aquilo que o Sintrajud vem 
dizendo há meses: a política de Dilma 
Rousseff é o congelamento salarial, não 
importa o modelo remuneratório (PCS 
ou subsídio). Portanto para derrubar a 
intransigência do governo, a categoria 
precisará construir uma forte greve que 
faça o Poder Judiciário procurar o Exe-
cutivo.

Na opinião de Ana Luiza Figueiredo, 
diretora do Sintrajud e da Fenajufe, é 
necessária uma greve em que todos 
cruzem os braços juntos para que o go-
verno fique acuado. Mas isso não acon-
tecerá com a categoria dividida, entre 
defensores do subsídio e defensores do 
PCS: “É hora de deixarmos as diferen-
ças de lado e seguirmos na luta pelo 
PCS”, disse Ana Luiza.

Quais problemas o subsídio resolve?
Você já imaginou como estaria o seu 

salário se não fossem os três PCSs? 
Num estudo do ano passado, o De-
partamento Econômico do Sintrajud 
demonstrou que se não tivesse sido a 
luta categoria pelos Planos de Cargos 
e Salários (1996, 2002 e 2006), a mé-
dia salarial de um analista seria de R$ 
1.249,27.

É preciso destacar também que ao 
longo das lutas pelos três PCSs, a va-
lorização inicial da carreira foi supe-
rior àquela dos padrões finais. 

O analista padrão 1 teve 651,09% 
de reajuste com os três PCSs, enquan-
to o analista padrão 15 teve 479,43%. 
Situação semelhante ocorreu com o 
técnico: enquanto o padrão 1 teve um 
reajuste de 639,67%, o padrão 15, 
483,99%.

Existem diferenças salariais dentro 
da categoria, mas elas não serão re-
solvidas com o subsídio, pois a tabela 
apresentada mantém as distorções re-
muneratórias. 

Somente um plano de Carreira po-
deria dar um tratamento igual a todos 
servidores, recém ingressados e aos 
mais antigos.

No final de 2009, servidores fizeram 18 dias de greve para S.T.F. enviar o PCS ao Congresso

Jesus Carlos
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Jornal do Judiciário

Dias 25 e 26 de maio tem eleição para a 
diretoria do Sintrajud. Participe!

Nos dias 25 e 26 de maio, 
todos os servidores sócios 
do Sintrajud poderão parti-
cipar da eleição da diretoria 
do Sintrajud, que ficará à 
frente do sindicato no triênio 
2011/2014. 

Pela primeira vez na histó-
ria da entidade, apenas uma 
chapa está concorrendo.

Urnas fixas e itinerantes 
receberão os votos dos asso-
ciados em todos os locais de 
trabalho (veja nas páginas 
centrais).

Participar do processo elei-
toral é muito importante para 
dar força aos servidores que 
assumirão a direção do Sin-
trajud e terão a tarefa de levar 
adiante, junto com toda a ca-
tegoria, as lutas e mobiliza-
ções por melhores condições 
de trabalho, contra o assédio 
moral, pelo fim do congela-
mento salarial e pelo PCS.

O presidente da comissão 
eleitoral Eleilson da Costa 
conta que todo trabalho está 
sendo desenvolvido para ga-

rantir ao servidor sócio o seu 
direito de escolher a direção 
do seu sindicato.

 “O esforço está sendo 
grande para que as urnas 
passem em todos os locais de 

trabalho para garantir que to-
dos servidores participem”, 
disse.

ESPECIAL ELEIÇÕES

Quem pode votar
De acordo com o Esta-

tuto da entidade e o edital 
das eleições: Poderão votar 
a ser votados, todo os que 
tenham se sindicalizado 
até o dia 24/03/2011, e que 
estejam em pleno gozo dos 
direitos sociais.
Aposentados

Os aposentados e pensio-
nistas filiados votarão na 
sede e subsede do sindicato 
ou através do “voto sepa-
rado” em qualquer local de 
votação.

Servidores da ativa
Também pode votar se-

parado caso esteja afastado 

do seu local de trabalho.

Onde votar
As eleições ocorrerão em 

todos os locais e trabalho 
das Justiças: Federal, do 
Trabalho, Eleitoral e Mili-
tar, onde tenham sindicali-
zados e na sede e subsede.

Confira o roteiro das ur-

nas nas páginas centrais

Documento necessário
Basta o servidor associa-

do comparecer ao local de 
votação munido de docu-
mento de identificação: car-
teira de identidade; carteira 
funcional ou crachá, CNH 
com foto.

VEJA AS ORIENTAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES
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LOCAL DIA 25 DIA 26 HORÁRIO

JEF CAPITAL ITINERANTE* FIXA 9h às 20h

JF  VEMAG E TRF 
PRESIDENTE 

WILSON                                             
ITINERANTE --------- Entre 13h e 18h

JF ADM PÇA DA 
REPÚBLICA --------- ITINERANTE Entre 10h e 12h

JF ADMINISTRATIVO 
AL. RIO CLARO ITINERANTE FIXA 9h às 20h

JF CEUNI FIXA FIXA 9h às 20h

JF CRIMINAL E 
PREVIDENCIÁRIO ITINERANTE FIXA 9h às 20h

JF EXECUÇÔES 
FISCAIS ITINERANTE FIXA 9h às 20h

JF FORUM PEDRO 
LESSA ITINERANTE FIXA 9h às 20h

JUSTIÇA MILITAR ITINERANTE --------- 12h às 18h

TRE DR FALCÃO ITINERANTE FIXA 10h às 19h

TRE GALPAO + 3ª ZE 
STA EFIGÊNIA                                                 --------- ITINERANTE 14 às 19h

TRE MIQUELINA/
BRIGADEIRO/1ª ZE 

BELA VISTA
ITINERANTE FIXA 9h às 20h

TRF  TORRE SUL ITINERANTE FIXA 9h às 20h

TRF BOBS FIXA FIXA 9h às 20h

TRF TORRE NORTE ITINERANTE FIXA 9h às 20h

TRT AV. RIO 
BRANCO                                           --------- ITINERANTE Entre 10h e 12h

TRT CONSOLAÇÃO ITINERANTE FIXA 9h às 20h

TRT FORUM RUY 
BARBOSA FIXA FIXA 9h às 20h

TRT MILENIUM - 
JAMES HOLLAND ITINERANTE --------- 10h às 19h

SEDE DO 
SINTRAJUD FIXA FIXA 9h às 20h

Roteiro das urnas na Capital, Grande São Paulo e Baixada Santista

DIA 25 DIA 26
002 ZE PERDIZES                                           005 ZE JARDIM PAULISTA                                    
246 ZE SANTO AMARO                                        247 ZE SAO MIGUEL PAULISTA                                
248 ZE ITAQUERA                                           253 ZE TATUAPE                                            
249 ZE SANTANA                                            258 ZE INDIANOPOLIS                                       
250 ZE LAPA                                               280 ZE CAPELA DO SOCORRO                                  
251 ZE PINHEIROS                                          325 ZE PIRITUBA                                           
252 ZE PENHA DE FRANÇA                                    326 ZE ERMELINO MATARAZO                                  
254 ZE VILA MARIA                                         327 ZE FREGUESIA DO O                                     
256 ZE TUCURUVI                                           328 ZE CAMPO LIMPO                                        
259 ZE SAUDE                                              347 ZE VILA MATILDE                                       
320 ZE JABAQUARA                                          348 ZE VILA FORMOSA                                       
349 ZE JACANA                                             350 ZE SAPOPEMBA                                          
351 ZE CIDADE ADEMAR                                      352 ZE ITAIM PAULISTA                                     
353 ZE GUAIANAZES                                         372 ZE PIRAPORINHA                                        
371 ZE GRAJAU                                             373 ZE CAPAO REDONDO                                      
374 ZE RIO PEQUENO                                        375 ZE SAO MATHEUS                                        
381 ZE PARELHEIROS                                        376 ZE BRASILANDIA                                        
413 ZE CURSINO                                            389 ZE PERUS                                              
417 ZE PARQUE DO CARMO                                    390 ZE CANGAIBA                                           
418 ZE PEDREIRA                                           392 ZE PONTE RASA                                        
420 ZE VILA SABRINA                                       398 ZE VILA JACUI                                         

403 ZE JARAGUA                                            
404 ZE CIDADE TIRADENTES                                  
408 ZE JARDIM SAO LUIZ                                    
421 ZE TEOTONIO VILELA                                    

Cartórios Eleitorais da Capital

 Cidade Local Dia Horário previsto no local  

ARUJA                         335 Z.E. DE ARUJA                                           25 17h

BARUERI                       JT BARUERI                                                            26 Das 10h às 18h

199 Z.E. DE BARUERI                                         26 17h 

CAIEIRAS                      JT CAIEIRAS                                                           26 Entre 15h e 17h

CAJAMAR                       JT  CAJAMAR                                                           26 12h

CARAPICUIBA                   JT CARAPICUIBA                                        26 15h

COTIA                         JT COTIA                                                              26 11h

CUBATAO                       JT CUBATAO                                                            26 Das 11h às 18h

DIADEMA                       JT  DIADEMA                                                           25 Das 11h às 17h

EMBU                          JT EMBU                                                               25 Entre 15h e 16h

341 Z.E. DE EMBU                                            25 Entre 15h e 16h

FERRAZ DE VASCONCELOS         JT FERRAZ DE 
VASCONCELOS                                              26 Entre 16h e 19h

FRANCISCO MORATO              367 Z.E. DE FRANCISCO 
MORATO                                26 11h

FRANCO DA ROCHA               JT FRANCO DA ROCHA                                                    26 Entre 13h e 15h

192 Z.E. DE FRANCO DA 
ROCHA                                 26 Entre 13h e 15h

GUARUJA                       JT GUARUJA                                                            25 Entre 11 e 18h

310 Z.E. DO GUARUJA                                         25 Entre 11 e 18h

GUARULHOS 176 Z.E. DE GUARULHOS                                 26 Entre 11h e 15h

279 Z.E. DE GUARULHOS                                       26 Entre 11h e 15h

393 Z.E. DE GUARULHOS                                       26 Entre 11h e 15h

395 Z.E. DE GUARULHOS                                       26 Entre 11h e 15h

JF GUARULHOS                                                    26 Das 10h às 18h

JT GUARULHOS                                                          26 Das 11h às 19h

ITANHAEM 189 Z.E. DE ITANHAEM                                 26 Entre 16h e 18h

ITAPECERICA DA SERRA          JT ITAPECERICA DA SERRA                                               25 Entre 11h e 14h

201 Z.E. DE ITAPECIRICA DA 
SERRA                            25 Entre 11h e 14h

ITAPEVI JT ITAPEVI 26 13h

ITAQUAQUECETUBA 419 Z.E. DE 
ITAQUAQUECETUBA                                 26 Entre 14h e 18h

JT ITAQUAQUECETUBA                                                    26 Entre 14h e 18h

JANDIRA                       JT JANDIRA                                                            26 14h

MAUÁ JF MAUÁ 25 Entre 10h e 12h

JT MAUA                                                               25 Entre 10h e 12h

MOGI DAS CRUZES               JEF MOGI DAS CRUZES 25 Entre 10h e 16h

JT MOGI DAS CRUZES                                                    25 Entre 10h e 16h

74/287/319 Z.E. DE MOGI 
DAS CRUZES                                 25 Entre 10h e 16h

OSASCO 213 Z.E. DE OSASCO                                    26 Entre 12h e 18h

277 Z.E. DE OSASCO                                 26 Entre 12h e 18h

332 Z.E. DE OSASCO                                          26 Entre 12h e 18h

JF E JEF OSASCO                                                            26 Das 10h às 18h

JT OSASCO                                                             26 Das 11h às 19h

PERUIBE                       295 Z.E. DE PERUIBE                                         26 Entre 16h e 18h

POA                           JT POA                                                                26 Entre 16h e 19h

PRAIA GRANDE                  JT PRAIA GRANDE                                                       26 Das 11h às 18h

406 Z.E. DE PRAIA GRANDE                                    26 Entre 12h e 15h

317 Z.E. DE PRAIA GRANDE                                    26 Entre 12h e 15h

RIBEIRAO PIRES                382 Z.E. DE RIBEIRAO PIRES                                  25 Entre 15h e 17h

183 Z.E. DE RIBEIRÃO PIRES                                 25 Entre 15h e 17h

JT RIBEIRAO PIRES                                                     25 Das 15h30 às 19h

SANTANA DE PARNAIBA           JT SANTANA DE PARNAIBA                                                26 15h

SANTO ANDRE                   JF E JEF SANTO ANDRE                                                  25 Das 10 às 18h

JT SANTO ANDRE                                                        25 Das 11 às 19h

263 Z.E. DE SANTO ANDRE                                     25 Entre 11h e 14h

264 Z.E. DE SANTO ANDRE                                     25 Entre 11h e 14h

306 Z.E. DE SANTO ANDRE                                     25 Entre 11h e 14h

308 Z.E. DE SANTO ANDRE                                     25 Entre 11h e 14h

156 Z.E. DE SANTO ANDRÉ                                 25 Entre 11h e 14h

SANTOS JF E JEF SANTOS 25 e 
26 Das 9h às 19h

JT SANTOS                                                             25 Das 10h às 19h

SUBSEDE SANTOS 25 e 
26 Das 11h às 18h

272 Z.E. DE SANTOS                                          25 Entre 12h e 18h

273 Z.E. DE SANTOS                                          25 Entre 12h e 18h

SAO BERNARDO DO 
CAMPO         

283 Z.E. DE SAO BERNARDO 
DO CAMPO                           25 Entre 14h e 18h

296 Z.E. DE SAO BERNARDO 
DO CAMPO                           25 Entre 14h e 18h

409 Z.E. DE SAO BERNARDO 
DO CAMPO                           25 Entre 14h e 18h

414 Z.E. DE SAO BERNARDO 
DO CAMPO                           25 Entre 14h e 18h

174 Z.E. DE SAO BERNARDO 
DO CAMPO                           25 Entre 14h e 18h

JF SAO BERNARDO DO 
CAMPO                                        25 Das 10h às 18h

JT  SAO BERNARDO DO 
CAMPO                                             25 Das 11h às 18h

SAO CAETANO DO SUL            JT SAO CAETANO DO SUL                                                 25 Das 14h às 18h

SAO VICENTE                   340 Z.E. DE SAO VICENTE                                     26 Entre 12h e 15h

JT SAO VICENTE                                                        26 Das 14h às 19h

SUZANO                        JT SUZANO                                                             26 Entre 11h e 14h

181 Z.E. DE SUZANO                                          26 Entre 11h e 14h

TABOAO DA SERRA               324 Z.E. DE TABOAO DA 
SERRA                                 25 17h

Grandes Prédios

Grande São Paulo e Baixada Santista
CIDADE LOCAL DIA

Horário 
previsto no local

*As urnas da capital consideradas itinerantes 
circularão por dentro dos prédios

CIDADE LOCAL DIA Horário 
previsto no local

As urnas passarão nos 
cartórios da capital 
entre 12h e 18h
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AMERICANA                     JEF AMERICANA                                                         25 Das 13h às 
14h30

384 Z.E. DE AMERICANA                                       25 14h

AMPARO                        008 Z.E. DE AMPARO                                          26 12h

ANDRADINA                     JEF ANDRADINA                                                         25 9h

ARAÇATUBA                     JF  ARAÇATUBA                                                    25 Das 15h às 19h

299 Z.E. DE ARACATUBA                                                    25 16h

ARARAQUARA JF ARARAQUARA                                                   25 15h

239 ZE ARARAQUARA 25 14h

ARARAS 014 Z.E. DE ARARAS                                   25 12h30

ASSIS                         JF  ASSIS                                                       26 13h

015/290 Z.E. DE ASSIS                                           26 14h30

ATIBAIA 16 ZE ATIBAIA                               26 16h

AVARE                         JEF AVARE 25 9h

301 Z.E. DE AVARÉ                                       25 12h30

17 Z.E. DE AVARÉ                                       25 11h30

BANANAL                       018 Z.E.  DE BANANAL                                        26 14h

BARRA BONITA                  200 Z.E. DE BARRA BONITA                                    25 12h

BARRETOS JF BARRETOS 26 9h

BATATAIS 022 Z.E. DE BATATAIS                                 26 13h30

BAURU                         JF  BAURU                                                       26 Das 9h às 13h

387 Z.E. DE BAURU                                 26 Entre 12h e 13h

023 Z.E. DE BAURU                                 26 Entre 12h e 13h

300 Z.E. DE BAURU                                           26 Entre 12h e 13h

BILAC 210 Z.E. DE BILAC                                 26 14h

BOTUCATU                      JEF BOTUCATU                                                          25 16h

026 Z.E. DE BOTUCATU                                        25 15h

BRAGANCA PAULISTA             JF BRAGANCA PAULISTA                                            26 13h30

027 Z.E. DE BRAGANCA PAULISTA                               26 14h30

CACAPAVA                      029 Z.E. DE CACAPAVA                                        25 12h

CAMPINAS                      JF CAMPINAS                                                     26 Das 9h às 13h

JEF CAMPINAS                                                          26 Das 14h às 16h

275 Z.E. DE CAMPINAS                                        26 Das 11h às 17h

274/378/379/380 Z.E. DE CAMPINAS                                        26 Das 11h às 17h

033/423 Z.E. DE CAMPINAS                                        26 Das 11h às 17h

CARAGUATATUBA                 JEF CARAGUATATUBA                                                     26 13h30

206 Z.E. DE CARAGUATATUBA                                   26 14h30

CATANDUVA                     JEF CATANDUVA                                                         26 12h30

CERQUEIRA CESAR 205 ZE CERQUEIRA CESAR                                        25 14h30

CERQUILHO                     355 Z.E. DE CERQUILHO                                       26 11h

CRUZEIRO 42 ZE CRUZEIRO                               26 17h30

CUNHA                         043 Z.E. DE CUNHA                                           26 10h

DESCALVADO                    044 Z.E. DE DESCALVADO                                      25 16h30

DRACENA 149 ZE DRACENA 26 10h

DUARTINA                      159 Z.E. DE DUARTINA                                        25 17h

FRANCA                        JF FRANCA                                                       26 Das 9h às 12h

291 Z.E. DE  FRANCA                                         26 10h

GUARARAPES                    151 Z.E. DE GUARARAPES                                      25 13h

GUARATINGUETA                 JF GUARATINGUETA                                                25 9h

GUARIBA                       197 Z.E. DE GUARIBA                                         26 16h30

HORTOLANDIA                   361 Z.E. DE HORTOLANDIA                                     25 15h

IGUAPE 051 Z.E. DE IGUAPE                                 26 13h

INDAIATUBA                    211 Z.E. DE INDAIATUBA                                      26 16h

ITAPETININGA                  052 Z.E. DE ITAPETININGA                                    26 11h

ITAPEVA JF ITAPEVA 25 16h30

053 Z.E. DE ITAPEVA                                 25 15h30

ITAPIRA 054 Z.E. DE ITAPIRA                                 25 17h30

ITAPORANGA 056 Z.E. DE ITAPORANGA                            25 11h

ITARARÉ 057 Z.E. DE ITARARÉ                                25 13h

ITÚ 059 Z.E. DE ITÚ                            26 13h

JABOTICABAL                   061 Z.E. DE JABOTICABAL                                     26 17h30

JALES                         JF JALES                                                        25 Entre 9h e 11h

152 Z.E. JALES 25 Entre 9h e 11h

JARDINÓPOLIS 204 Z.E. DE JARDINÓPOLIS                                 26 15h

JAU                           JF JAU                                                          25 9h

JUNDIAÍ 065 Z.E. DE JUNDIAÍ                                 26 17h30

JEF JUNDIAI                                                           26 18h30

LINS 67 / 297 Z.E.  LINS 26 11h30

Roteiro das urnas nas cidades do  interiror

LINS JEF LINS                                                  26 9h

MARILIA                       JF MARILIA 26 Das 15h às 19h

70 / 180 / 400 Z.E. MARILIA 26 Entre 16h e 18h

MOCOCA                        073 Z.E. DE MOCOCA                                          25 11h

MOGI GUACU                    216 Z.E. DE MOGI GUACU                                      25 15h30

MOGI MIRIM                    075 Z.E. DE MOGI MIRIM                                     25 16h30

MONTE ALTO                    076 Z.E. DE MONTE ALTO                                      26 15h30

OURINHOS                      JF OURINHOS                                                     26 Entre 17h e 19h

313 Z.E. DE OURINHOS                                        26 Entre 17h e 19h

PALMEIRA D’OESTE 232 Z.E. DE PALMEIRA D’OESTE                                 25 12h

PARAGUAÇU 012 Z.E. DE PARAGUAÇU 
PAULISTA                                   26 12h

PAULINIA 323 Z.E. DE PAULINIA                                 25 15h30

PIQUETE                       337 ZE DE PIQUETE                                        25 16h30

PIRACAIA 092 Z.E. DE PIRACAIA                                 26 17h

PIRACICABA                    JF  PIRACICABA                                                  25 Das 9h às 12h

244 Z.E. DE PIRACICABA                                      25 10h

PIRASSUNGA                    311 Z.E. DE PIRASSUNUNGA                                    25 11h

POMPEIA 099 ZE POMPEIA                                        26 18h

PORTO FELIZ 100 Z.E. DE PORTO FELIZ                                 26 12h

PRESIDENTE PRUDENTE           JF PRESIDENTE PRUDENTE                                          25 Das 9h às 15h

QUELUZ                        105 Z.E. DE QUELUZ                                          26 16h30

RANCHARIA                     106 Z.E. DE RANCHARIA                                       25 18h

REGENTE FEIJO                 167 Z.E. DE REGENTE FEIJO                                   25 16h30

REGISTRO                      JEF REGISTRO                                                          26 Entre 10h e 12h

RIBEIRAO PRETO                JF e JEF RIBEIRAO PRETO                                               26 Das 17h às 19h

108/265/266/305/322 Z.E. DE 
RIBEIRAO PRETO                                  26 Entre 16h e 18h

RIO CLARO                     245 Z.E. DE RIO CLARO                                       25 14h

SALTO 221 Z.E. DE SALTO                                 26 15h

SANTO ANASTACIO 117 Z.E. DE SANTO ANASTACIO                                 25 12h

SÃO CARLOS JF E JEF SAO CARLOS                                                   25 Das 9h às 13h

121 Z.E. DE SÃO CARLOS                                 25 10h

SAO JOAO DA BOA 
VISTA         JF  SAO JOAO DA BOA VISTA                                       25 13h

SAO JOSE DO RIO PRETO         JF SAO JOSE DO RIO PRETO                                        25 Das 10h às 18h

312 /267 /268  Z.E. DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO                                 25 Entre 15h e 18h

126 Z.E. DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO                                 25 Entre 15h e 18h

SAO JOSE DOS CAMPOS           JF SAO JOSE DOS CAMPOS                                          25 Das 9h às 16h

411/412 Z.E. DE SAO JOSE DOS 
CAMPOS                             25 Entre 11h e 16h

282 Z.E. DE SAO JOSE DOS 
CAMPOS                             25 Entre 11h e 16h

127 Z.E. DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS                                 25 Entre 11h e 16h

SAO MANUEL                    129 Z.E. DE SAO MANUEL                                      25 13h

SAO SEBASTIAO                 132 Z.E. DE SAO SEBASTIAO                                   26 16h

SERRA NEGRA                   134 Z.E. DE SERRA NEGRA                                     25 18h30

SERRANA 109 Z.E. DE SERRANA                                25 18h30

SOROCABA                      JF SOROCABA                                                     26 Das 14h às 19h

294 Z.E. DE  SOROCABA                                       26 Entre 14h e 18h

137/271/343/342/357 Z.E. DE 
SOROCABA                                        26 Entre 14h e 18h

SUMARE                        362 ZE SUMARÉ                                        25 17h

230 Z.E. DE SUMARE                                          25 16h

TAQUARITINGA                  139 Z.E. DE TAQUARITINGA                                    26 14h

TAUBATE                       JF TAUBATE                                                      25 Das 17h às 19h

407 Z.E. DE TAUBATE                                         25 17h30

TREMEMBÉ 314 ZE TREMEMBÉ                                        25 15h

TUPA                          JF TUPA                                                         26 17h

TUPI PAULISTA 175 Z.E. DE TUPI PAULISTA                                 26 12h

UBATUBA 144 ZE UBATUBA 26 12h 

VALINHOS                      034 Z.E. DE VALINHOS                                        25 16h30

VALPARAISO                    146 Z.E. DE  VALPARAISO                                     25 12h

VARZEA PAULISTA 242 ZE VARZEA PAULISTA 25 17h30

VOTORANTIM                    220 Z.E. DE VOTORANTIM                                      26 12h30

CIDADE LOCAL DIA
Horário 

previsto no 
local

CIDADE LOCAL DIA
Horário 

previsto no 
local

Atenção servidores do interior do estado: a eleição acontece em dois dias (25 e 26 de maio), verifique a data e a hora 
aproximada em que a urna passará no seu local de trabalho. Vale lembrar que para as urnas do interior, o horário pre-
visto pela comissão eleitoral não é preciso. Portanto, podem acontecer pequenos atrasos, ou ainda pequenas antecipa-
ções. Não esqueça de verificar os documentos necessários para participar da votação. Leia matéria na capa.



É preciso resistir, para avançar nas conquistas

Chapa 1 irá lutar pelos interesses da categorias sendo classista e independente

A eleição para a nova dire-
toria do Sintrajud está na reta 
final, mas a única chapa ins-
crita está disposta a continuar 
lutando pelos interesses da ca-
tegoria. 

Para enfrentar o congelamen-
to salarial, a Chapa 1 vai resis-
tir aos ataques para avançar 
nas conquistas e assim garantir 
os direitos dos servidores.  

A ideia da chapa é lutar para 
barrar projetos que tramitam 
no Congresso como por exem-
plo o que prevê o congelamen-
to dos salários por 10 anos e o 
fim da estabilidade com a de-
missão por insuficiência de de-
sempenho, entre outros.

Entre suas bandeiras estão: 
PCS já; respeito ao direito 
constitucional à data-base; 
direito irrestrito de greve; re-
gulamentado pelos próprios 
trabalhadores; defesa da pre-
vidência; não aos fundos de 
pensão; redução da jornada 
de trabalho para 6 horas, sem 
redução de salário; fim das 
terceirizações e dos contratos 

temporários; criação de no-
vas vagas e abertura de novos 
concursos públicos; melhores 
condições materiais e de saú-
de no trabalho; democratiza-
ção das relações e pela regula-
mentação, implementação da 
Convenção 151 da OIT (nego-

ciação coletiva no serviço pú-
blico) entre outras.

Eleger a Chapa 1 é uma 
grande oportunidade para 
continuar a discussão de ma-
neira séria e franca sobre os 
rumos da entidade, principal-
mente nesse momento de luta 

pela aprovação do PCS. 
Defendemos um sindicado 

que seja classista, indepen-
dente em relação aos gover-
nos, ao Estado, aos partidos 
políticos, combativo, demo-
crático e transparente nas de-
cisões.

Candidatos e apoiadores da Chapa 1 dispostos a ir à luta  por salários e direitos

Adão Sérgio de Souza (TRT)

Antonio Carlos (Fórum de São Bernardo do Campo)

Adilson Rodrigues dos Santos (JF Santos)

Angélica Olivieri (JF)

Antonio dos Anjos Melquiades (Melqui) (JF/TRF3)

Cleber Borges de Aguiar (TRF)

Erlon Sampaio (JF)

Fausta Camilo de Fernande (JF)

Filipe Joel Gomes Lira (JT/ Barra Funda)

José Carlos Sanches (JF de Franca)

José Damol (TRF)

Henrique Costa (JT/ Barra Funda)

Inês Leal de Castro (JT/ Barra Funda)

Ivo Oliveira Farias (TRT)

Leica Silva (JT/ Barra Funda)

Maurício Rezzani (TRE)

Tarciso Ferreira (TRT-2) 

Candidatos da Chapa 1


