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Servidores indicam greve 
no final de abril para 

enfrentar o governo e o STF
Reunião nacional aponta greve para até 29 de abril. Em São Paulo, categoria faz série 

de atos nos grandes prédios da capital e em cidades do interior. (páginas 03, 04 e 05)
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Os 50 anos do golpe civil-militar: 
entre o passado e o futuro

Por Carlos Eduardo Batista*

Chegamos aos 50 anos do golpe que instaurou a 
ditadura civil-militar no país entre 1964 e 1985. Hoje 
sabemos - em boa medida devido à atuação das 
Comissões da Verdade - da participação de gran-
des empresas na articulação do golpe que depôs o 
presidente João Goulart, na instauração do regime 
de exceção e na construção do aparato repressivo. 
(Vale a pena assistir o documentário Cidadão Boile-
sen, de Chaim Litewski, de 2009).

Os resquícios da ditadura estão no nosso coti-
diano. A violência policial, os grupos de extermínio, 
as torturas nas delegacias, os registros de “resis-
tência seguida de morte”. Casos que quase nunca 
resultam em punições aos militares envolvidos. A 
perturbadora imagem de Cláudia Silva Ferreira, 38, 
uma mulher negra, sendo arrastada por uma viatu-
ra da PM carioca fica ainda mais chocante quando a 
corporação liberta os responsáveis.

Em algumas semanas, quiçá em dias, este caso 
será substituído por algum outro, retratando a re-
alidade de polícias mal preparadas e mal remu-
neradas.

Os crimes cometidos hoje por agentes do Es-
tado são expressões da ferida aberta na transição 
da ditadura para o regime democrático, a partir 
de 1979, com a edição da Lei da Anistia. Uma lei 
que auto-anistiou os militares pelos estupros e 
torturas nas sedes dos DOI-CODI; pelos assassina-
tos na Casa da Morte, em Petrópolis; pela tortura 
e execução dos guerrilheiros do Araguaia, mes-
mo após estarem rendidos.

Como demonstrou o jurista Fábio Konder Compara-
to no Tribunal Tiradentes III – realizado em 18 de março 
no Teatro da Universidade Católica (TUCA) –, os milita-
res sabiam que teriam que deixar o Poder e também sa-
biam que responderiam pelos crimes que cometeram. 
Assim, a Lei da Anistia garantiu a impunidade pelos cri-

mes que, por sua natureza, são considerados em trata-
dos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, como 
crimes contra a humanidade.

Feridas sociais não se fecham naturalmen-
te. Talvez ganhem outras formas, mas elas estão 
aqui, em todos nós trabalhadores. E cabe a nós, 
contemporâneos deste tempo, ajudar a cicatrizá-
-la; o que começa com o sepultamento dos nos-
sos mortos e a condenação de seus assassinos. 

Para isso, o Estado (incluindo as Forças Milita-
res) precisa abrir os seus arquivos e revelar a ver-
dade ainda arquivada; já a condenação dos mili-
tares envolvidos nos crimes de lesa-humanidade 
passa pela revisão do entendimento dado pelo 
STF à Lei de Anistia.

Penso que também nos cabe exigir uma auditoria 
na Dívida Pública Brasileira, cuja origem está no perí-
odo ditatorial; do mesmo modo que está em nossas 
mãos a exigência de responsabilização das empresas 
que financiaram o golpe e os aparelhos repressivos. 
Está em nossas mãos, caros companheiros contem-
porâneos, a construção de um outro futuro.

*Jornalista e mestrando em história na PUC-SP

2 Jornal do Judiciário  w w w. s i n t r a j u d . o r g . b r

Jornalistas: Carlos Eduardo Batista / Camila Gaia / Hélio B. Barboza |   Colaborador: Hélcio Duarte Filho   |   Diagramação: Roberto Lima   |   Tiragem: 13 mil exemplares

Diretoria: Adão Sérgio de Souza, Adilson Rodrigues Santos, Angélica Olivieri, Antonio Carlos, Antonio dos Anjos Melquiades 
(Melqui), Cleber Borges de Aguiar, Erlon Sampaio, Fausta Camilo de Fernandes, José Carlos Sanches, José Dalmo, Henrique Costa, 
Inês de Castro, Ivo Oliveira Farias, Leica Silva, Maurício Rezzani, Tarcisio Ferreira 

Sede: Rua Antonio de Godoy, 88 - 16º and. - São Paulo / SP - CEP 01034-000 - Tel.: (11) 3222-5833 - Fax: 3225-0608 - Email: sintrajud@sintrajud.org.br
Subsede Baixada Santista: Rua Adolfo Assis, 86 - Vila Belmiro - CEP 11075-360 - Santos/SP - Email: sintrajudsantos3@gmail.com

Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no Estado de São Paulo

Jornal do Judiciário

Em 2 de abril, Margarida Barreto fará 
palestra sobre assédio moral, na JT

Organizado pelo Sintrajud, evento faz parte da campanha de combate ao assédio moral no Judiciário

Dando continuidade à 
campanha de comba-
te ao assédio moral, o 

Sintrajud vai realizar mais uma 
palestra sobre o tema. Desta 
vez o evento será no fórum tra-
balhista Ruy Barbosa, em 2 de 
abril. Programada para começar 
às 18h30, a palestra será com 
a doutora Margarida Barreto, 
uma das maiores especialistas 
em assédio moral no país.

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.

A atividade faz parte da 
campanha de combate ao assé-
dio moral que o Sintrajud vem 
desenvolvendo. Além do ciclo 
de palestras nos principais pré-
dios da capital e em cidades do 
interior, o Sindicato editou uma 
cartilha e distribuiu o diário 
do assédio moral à categoria; 
trata-se de uma importante fer-
ramenta para registrar os casos 
de assédio moral.

Participe!

27/03 – Abertura 7º Congresso Estadual do 
Sintrajud; Auditório Sintrajud; 19h

30/03 - Encerramento do 7º Congresso do Sin-
trajud; Embu das Artes (SP)

02/04 – Palestra sobre Assédio Moral ; Fórum 
Ruy Barbosa; 18h30

02/04 – Ato Nacional no STF

09/04 – Indicativo de Dia Nacional de Paralisação

29/04 – Indicativo de greve geral dos servidores

10/05 – Reunião Ampliada da Fenajufe

AGENDA:

Site do Sintrajud
é alvo de hackers

Notícias foram tiradas do ar e 
imagens inseridas na página inicial

O site do Sintrajud-SP foi atacado na segunda semana 
de março. Todas atualizações do mês, e parte da de 

fevereiro, foram tiradas do ar e foram inseridas imagens 
do personagem “V de Vingança” na página inicial do sítio.

A Polícia Civil foi acionada para apurar o caso, e o 
Departamento de Imprensa desenvolveu um site pro-
visório para restabelecer a comunicação com a catego-
ria, sobretudo neste momento de início da Campanha 
Salarial Unificada.

Além disso, o Departamento de Imprensa retomou a 
atividade no Facebook do Sindicato. Não deixe de acompa-
nhar: https://www.facebook.com/sintrajud

SERVIçO:
2 de abril - quinta feira
Entre 18h30 e 20h

Palestrante: professora 
Dra. Margarida Barreto

No auditório do 1º 
subsolo do fórum 
Ruy Barbosa, avenida 
Marques de São 
Vicente, 235, 
Barra Funda.

Divulgação
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Servidores indicam greve no final de 
abril para enfrentar o governo e o STF

Reunião nacional aponta greve para até 29 de abril e paralisação dia 9; 
decisão do governo de não negociar e projeto do STF que divide a categoria são rechaçados

Por Hélcio Lourenço Duarte

Os servidores do Judiciá-
rio Federal e do MPU re-
afirmaram a construção 

da greve nacional e indicaram o 
início da paralisação para até o 
dia 29 de abril. A categoria tam-
bém decidiu entrar em ‘estado 
de greve’ para organizar a mo-
bilização em todos os estados 
do país. O movimento busca se 
contrapor às políticas adotadas 
tanto pelo governo Dilma Rous-
seff (PT), quanto pela cúpula do 
Supremo Tribunal Federal.

Na véspera da reunião em 
que estas decisões foram to-
madas, o Ministério do Plane-
jamento disse que o Planalto 
só admite negociar questões 
salariais em 2016 (veja mais ao 
lado). Por outro lado, o STF tem 
pronta proposta de carreira es-
pecífica para o órgão que igno-
ra o conjunto da categoria. 

As deliberações foram apro-
vadas, por consenso, na reunião 
ampliada da Fenajufe, na quin-
ta, 20, em Brasília. O objetivo é 
construir um movimento con-
junto com os demais setores do 
funcionalismo, que tenha força 
para fazer o governo aceitar ne-
gociar e para que o STF reveja 
sua política excludente, que 
aposta na divisão da categoria.

Calendário de atividades
A reunião nacional definiu 

um calendário de mobilização 

Os técnico-administrativos 
de muitas universidades 

federais pararam já na segunda, 
17. O crescimento da mobiliza-
ção nas instituições pode ser 
fundamental para que outros 
setores do funcionalismo avan-
cem na construção da campa-
nha salarial.

O início da greve, que já havia 
sido aprovado em assembleia, 
não chegou a ser tranqüilo. An-
tes mesmo de o movimento co-
meçar, setores ligados à CUT e 
ao governo que atuam na orga-
nização sindical do setor defen-
deram suspender a paralisação.

Mas a greve foi mantida mes-
mo em universidades nas quais 
a direção do sindicato local in-
tegra os setores próximos ao 
governo. Foi o caso da Univer-
sidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), uma das maiores do 
país, que aprovou a greve numa 
assembleia que reuniu mais de 
800 servidores.

Greve 
começa nas 
universidades 
federais 

Sem greve não vai ter nada, dizem 
servidores após reunião com governo

Planejamento diz que governo só aceita discutir salários em 2016. Servidores 
reafirmam necessidade de construir greve conjunta para fazer Dilma negociar

Os quinze representan-
tes de entidades na-

cionais do funcionalismo 
saíram da reunião com o 
Ministério do Planejamento 
com avaliação consensual: 
sem greve ou mobilização, 
o governo Dilma Rousseff 
(PT) não concederá nada 
aos servidores até o fim de 
seu mandato. 

O conjunto servidores 
públicos federais terá que 
escolher se vai à greve para 
tentar arrancar algo além do 
parcelamento de 2012 ou se 
ficará parado sem qualquer 
perspectiva de negociação. 
A reunião com o secretário 
de Relações do Trabalho do 
Planejamento, Sérgio Men-
donça, ocorreu durante a 

segunda manifestação conjunta 
do ano da categoria em Brasí-
lia, na quarta-feira, 19. Ocasião 
em que o secretário disse que o 
governo só aceitaria discutir rea-
juste salarial em 2016.

“Esta reunião nos coloca so-
mente uma saída: ir para luta. 
[O que ele] nos disse é que não 
há possibilidade de reposição 
salarial este ano e muito me-
nos de antecipação dos 5%”, 
relatou o servidor Paulo Barela, 
que participou da negociação 
pela CSP-Conlutas. “O governo 
está pagando para ver e não vai 
haver nenhuma concessão se 
não houver um poderoso movi-
mento de greve”, resumiu.

Reunião do fórum
Logo após o encontro com 

que prevê ato nacional em 
Brasília no dia 2 de abril, para-
lisação de 24 horas no dia 9 do 
mesmo mês e uma semana de 
atividades nos estados, entre 
22 e 25. O início da greve seria 
no dia 29, mas alguns estados 
podem parar antes, onde isso 
for possível. É também uma 
proposta indicativa, que terá 
que ser ratificada em nova ro-
dada de assembleias nos esta-
dos. A próxima reunião amplia-
da foi marcada para 10 de maio. 

A reunião fez duras críticas 
ao presidente do STF, Joaquim 

Barbosa, por ele não negociar 
com a categoria, não aceitar 
o debate sobre um plano de 
carreira e por permitir a elabo-
ração de proposta que separa 
o Supremo do restante da ca-
tegoria, a dividindo. Moção de 
apoio aos sindicatos que lutam 
contra isso e de rejeição do 
conteúdo da proposta foi vota-
da na reunião. 

Tarcísio Ferreira, da direção 
da Fenajufe e do Sintrajud, lem-
brou a federação já havia apro-
vado resoluções que rejeitam 
qualquer tentativa de divisão 

por meio de carreiras especí-
ficas e que o combate a essas 
ameaças devem ser encami-
nhados pelas entidades.

‘Governo quer fragmentar’ 
Cristiano Moreira, da dire-

ção do Sintrajufe-RS, disse que 
para enfrentar o governo e o 
STF é preciso investir na uni-
dade com o conjunto do fun-
cionalismo. “O governo atua 
pesado para fragmentar o mo-
vimento. [Mas] a categoria tem 
que continuar tendo como foco 
a construção de uma grande 

greve”, disse.
Diretora da federação e do 

Sintrajud, Inês Leal de Castro 
disse que é preciso combater 
tanto o que Joaquim Barbosa 
vem fazendo quanto o projeto 
da carreira específica. Mas ob-
servou que a política do gover-
no é não conceder nada e, para 
derrubá-la, é preciso unir a ca-
tegoria e fortalecer a luta con-
junta com os federais. “A única 
possibilidade de alguma vitó-
ria, seja com relação à carreira, 
seja com relação ao salário, é 
lutando e em conjunto com os 
federais”, defendeu.

Calendário aprovado 
na reunião ampliada

19/03/2014 - Entrada 
imediata em ‘estado de greve’

28/03 a 05/04 - Rodada 
nacional de assembleias

02/04 - Ato nacional 
conjunto do Judiciário Fe-
deral e do MPU, convocado 
pela Fenajufe e sindicatos, 
em frente ao STF;

09/04 - Dia Nacional de 
paralisação;

22 a 29/03 - Intensifica-
ção da mobilização e cons-
trução da greve por tempo 
indeterminado;

29/04 - indicativo de 
greve por tempo indeter-
minado

10/5 - Reunião Amplia-
da da Fenajufe

Mendonça, os trabalhadores fi-
zeram uma reunião não delibe-
rativa do Fórum Nacional das En-
tidades dos Servidores Públicos 
Federais. Nela foram avaliadas as 
dificuldades, mas reafirmado o 
compromisso de construir o mo-
vimento conjunto.

Campanha conjunta
Em todos os discursos, a de-

fesa da unidade foi mantida. “Só 
unidos nós vamos conseguir 
arrancar [algo] deste governo, 
que se dizia dos trabalhado-
res, mas não [nos] respeita. Se 
o governo não quer dar uma 
resposta para os trabalhadores, 
vamos dar uma resposta nas 
ruas”, defendeu Silvio Rotter, do 
sindicato nacional dos servido-
res das escolas técnicas federais 

(Sinasefe). “A indignação é 
grande com a falta de res-
peito deste governo”, disse 
Ruy Bittencourt, da direção 
Sintrajufe-RS, para quem 
a proximidade da Copa do 
Mundo não é uma barreira 
para campanha salarial.

 A presidenta do sin-
dicato nacional dos do-
centes das universidades 
federais, Marinalva Silva 
Oliveira, lembrou que na 
campanha salarial de dois 
anos atrás Dilma Rousseff 
dizia algo parecido com 
o que diz hoje. “Ouvimos 
este discurso do governo 
em 2012 e o que fez com 
que o governo recuasse foi 
a greve unificada dos servi-
dores federais”, afirmou.

Joana D’Arc Melo

20.03.2014 - Ampliada aponta construção da greve para o final de abril.
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Categoria segue unida para pressionar por respostas
Atos realizados nos fóruns da capital e do interior mostram que servidores estão unidos em busca de condições de trabalho e salários 

Por Caê Batista, Camila Gaia e 
Hélio Batista Barboza

Mobilizar e unir forças 
para pressionar o go-
verno e o STF (Supre-

mo Tribunal Federal) a nego-
ciar a pauta de reivindicações 
da categoria. Este foi o discur-
so central que permeou os atos 
realizados pelos servidores do 
judiciário de São Paulo na últi-
ma quarta-feira, 19, durante o 
Dia Nacional de Luta. Também 
houve manifestação em Brasí-
lia, em frente ao Ministério do 
Planejamento, onde o funcio-
nalismo cobrou uma resposta 
à pauta de reivindicações, pro-
tocolada em janeiro.

Houve paralisações no TRE-
-SP, no fórum federal Pedro 
Lessa, no Fórum Ruy Barbosa, 
na Baixada Santista, em Ba-
rueri e Marília. “Estamos dian-
te de uma situação em que o 
Governo Dilma Rousseff (PT) 
está destinando bilhões de 
reais aos estádios da Copa, 
mas sequer negocia com seus 
servidores a reposição das 
perdas salariais. Este governo 
desrespeita a nossa data-base, 
mantendo nossos salários ar-
rochados, e precariza as nossas 
condições de trabalho ao não 
investir em serviços públicos”, 
disse Inês Leal de Castro, dire-
tora do Sintrajud e da Fenajufe.

Em ato em frente ao Fórum 
Pedro Lessa, a diretora de base 
do Sintrajud e servidora do TRF-
3, Ana Luiza de Figueiredo Go-
mes, listou algumas das reivin-
dicações – revisão dos salários e 
das perdas, o reenquadramen-
to, a correção dos benefícios, o 
respeito à data-base, a correção 
das carreiras e a reforma da pre-
vidência – e ressaltou que estas 
não são exclusivas da categoria, 
mas se estendem aos interesses 
da população. “A nossa pauta 
não está dissociada da pauta da 
população. Quando ela pede 
saúde, transporte, educação, 
está pedindo por serviço públi-
co de qualidade. Nossa luta é 
pelo direito dos servidores e da 
população.”

Servidores indicam 
paralisação em 10 de abril

No TRF-3 e no TRE, os ser-
vidores aproveitaram o ato 
para indicar adesão à propos-
ta de 24 horas de paralisação 
no próximo dia 10 de abril. A 
paralisação de abril ainda será 
definida em assembleia com a 
categoria. No entanto, a recep-
tividade mostra que os traba-
lhadores não medirão esforços 

para que o governo federal e o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
abram a mesa de negociação e 
atendam às reivindicações. 

Além da data indicativa, os 
trabalhadores do TRE apro-
varam outras duas decisões 
relativas à sua carreira e à con-
tinuidade do movimento. Eles 
rejeitaram a divisão da cate-
goria proposta pelos servido-
res dos tribunais superiores, 
que buscam criar uma carreira 
exclusiva e decidiram agir no 
sentido do fortalecimento da 
carreira, englobando os tribu-
nais superiores e os regionais.

A terceira decisão aprovada 
durante o ato foi a formação de 
uma comissão de mobilização. 
“Temos de nos mexer para que 
o Orçamento de 2015 tenha al-
guma coisa que nos beneficie. 
Pela lei, isso tem de ocorrer até 
junho”, disse Antonio Melquía-
des, diretor do Sintrajud.

Condições de 
trabalho em pauta

Embora tendo como pauta 
as reivindicações entregues 
em Brasília, a manifestação no 
fórum Ruy Barbosa protestou 
por melhores condições de 
trabalho. Isso porque a presi-
dente do TRT-2, Maria Doralice 
Novaes, deu início a um even-
to sobre qualidade de vida. Se-
riam iniciativas voltadas para 
que os servidores adotem um 
estilo de vida saudável fora do 
ambiente de trabalho. Mas o 
que seria, na visão da adminis-
tração, uma demonstração de 
preocupação com a saúde dos 
servidores foi tomado por par-
cela considerável da categoria 
como um ato de desrespeito.

Por volta das 13h20, o sa-
guão do fórum Ruy Barbosa 
estava lotado de servidores, 
todos com faixas pretas no 
braço, confeccionando e em-
punhando cartazes com reivin-
dicações, que já haviam sido 
apresentadas em algumas oca-
siões. Na última, em dezembro 
de 2013, a desembargadora 
respondeu: “vocês terão que 
apertar os cintos”.

A presidente do TRT-2 já 
tinha conhecimento das rei-
vindicações da categoria, e 
na abertura do evento sobre 
qualidade de vida os servido-
res deram um recado de que a 
situação beira o insustentável. 
O auditório do primeiro subso-
lo do fórum Ruy Barbosa, com 
seus quase 600 lugares, ficou 
praticamente lotado com os 
servidores empunhando seus 
cartazes exigindo melhores 

“ “
“O chamado é para que nos mobilizemos para, quem sabe, fazer uma greve mais para 
frente. Vamos unir forças com os demais órgãos públicos federais e assim pressionar 

o governo a negociar.”  Erlon Sampaio de Almeida, diretor do Sintrajud

Kit Gaion

19.03.2014 - Em frente ao fórum Pedro Lessa, servidores da JF e 
do TRF-3 indicam paralisação de 24 horas em 10 de abril.

Jesus Carlos

19.03.2014 - No TRE-SP, servidores criticaram propostas 
salariais que dividem a categoria.

Joca Duarte

19.03.2014 - No fórum trabalhista Ruy Barbosa, categoria reivindicou melhores condições de trabalho e criticou a presidência 
do TRT-2 pela realização de um evento sobre qualidade de vida sem considerar o cotidiano de trabalho dos servidores.



Ato unificado dos 
servidores federais 
marca Dia de 
Paralisação na 
Baixada Santista

Servidores da JF e JT da Baixada Santista 
paralisaram e fizeram ato com outras 

categorias do funcionalismo na quarta, 19.

Em Santos, o “Dia Nacional de Paralisação” – convocado 
por várias categorias do funcionalismo público federal 

- foi marcado por ato unificado e paralisações parciais na 
Justiça Federal e do Trabalho na cidade. Houve paralisações 
na JT de Cubatão e da Praia Grande.

Os servidores da JF e da JT de Santos e demais cidades 
da região começaram se concentrar nas escadarias do Fó-
rum Federal da cidade às 11h. Também estiveram presentes 
servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (AN-
VISA), Ministério Público da União, Previdência Social e Re-
ceita Federal; categorias que também estão na campanha 
salarial unificada.

O protesto teve cobertura da imprensa local. Canais da 
TV Globo, TV Bandeirantes, TV Record, TV Santa Cecília e fo-
tógrafos do Jornal A Tribuna e do site G1 cobriram a ativida-
de. Eles entrevistaram o dirigente do Sintrajud e lideranças 
das demais categorias presentes. Os servidores ressaltaram 
a defesa da pauta unificada, que cobra o respeito à data-ba-
se, negociação coletiva e a retirada, da pauta do Congresso 
Nacional, de projetos que atacam o funcionalismo público, 
entre outros.

Adilson Rodrigues, servidor da Justiça Federal de Santos, 
diretor do Sintrajud e da Fenajufe defendeu “a urgência na 
abertura de negociações que assegure respeito à data base 
do funcionalismo que é prevista em lei para janeiro de cada 
ano, mas que vem sendo continuamente desrespeitada 
pelo governo da presidente Dilma Rousseff”.

“ “
“Infelizmente, a resposta só virá com a pressão e luta. É importante que cada servidor participe 

dessa mobilização, pois o ano é curto. Tem Copa do Mundo, eleições, e ainda tem a lei que impede o 
governo de conceder reajuste salarial em ano de disputas eleitoral.”  Antonio Melquíades, diretor do Sintrajud.

5Jornal do Judiciário w w w. s i n t r a j u d . o r g . b r

Categoria segue unida para pressionar por respostas
Atos realizados nos fóruns da capital e do interior mostram que servidores estão unidos em busca de condições de trabalho e salários 

condições de trabalho e de-
nunciando as irregularidades 
que têm ocorrido na 2ª região. 
Entre elas está o não paga-
mento de horas extras, o não 
pagamento de funções comis-
sionadas e o desvio de função.

Ao fazer a abertura do even-
to, Maria Doralice agradeceu 
a presença do sindicato, e, 
portanto, dos servidores, afir-
mando que as reivindicações 
“serão muito bem vindas por 
essa presidência”. 

Diante de um plenário re-
pleto de servidores críticos à 
forma como o evento ocorria, 
após solicitação da diretoria do 

 Créditos - Santos: Marcela Matos  |  Barueri e Marília: Registro Feito por servidores

Sintrajud, Maria Doralice convi-
dou a entidade para ler a carta 
aberta que fora entregue aos 
presentes momentos antes. 

Lida pelo servidor e diretor 
do Sintrajud Henrique Sales, 
a carta aberta denunciava a 
precarização das condições de 
trabalho, os problemas com o 
PJe, os desvios de função e cri-
ticava a inauguração do fórum 
da zona leste, e a conseqüente 
retirada de funcionários das 
varas, entre outros problemas. 
O servidor foi aplaudido de pé 
pelos colegas. Logo após, eles 
deixaram o plenário, que ficou 
praticamente vazio.

19.03.2014 - Em Santos, servidores da Baixada protestaram em frente 
ao fórum federal e fizeram um ato conjunto com outras categorias.

19.03.2014 - Servidores da JT Barueri e da JF de Marília 
também aderiram ao dia de paralisação.
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7º Congresso vai discutir 
carreira, perspectivas e desafios

O 7º Congresso Estadual será em Embu das Artes e visa também integrar o funcionalismo na Campanha Salarial Unificada

Grupos de trabalho e teses 

O congresso também abre 
espaço para que os dele-

gados debatam em grupos de 
trabalho e por meio da apresen-
tação de teses, assuntos como 
a Conjuntura e Reforma do Ju-
diciário, Organização e Política 
Sindical e Plano de Lutas.  

Os Grupos de Trabalho se-
rão formados por até 30 de-
legados distribuídos aleato-
riamente. Cada grupo deverá, 
antes de começar seus traba-
lhos, eleger um coordenador 
e um relator dos trabalhos e 
encaminhar propostas para 

deliberação das Plenárias.
Já as teses são consideradas 

contribuições ao debate, sendo 
remetidas aos Grupos de Traba-
lho e, a partir delas, serão elabo-
radas propostas de resoluções 
sobre os temas que compõem 
a pauta do 7º Congresso.

Um amplo debate sobre 
conjunturas nacionais 
e internacionais, car-

reira, reforma do Judiciário, 
plano de lutas e campanhas 
gerais e específicas da cate-
goria permeiam a programa-
ção do 7º Congresso Estadual 
do Sintrajud, cuja solenidade 
de abertura será nesta quin-
ta-feira, 27, a partir das 19h, 
no auditório do Sintrajud, no 
centro de São Paulo. 

Na abertura, os 18 anos 
de lutas e conquistas do Sin-
trajud em nome dos trabalha-
dores do Judiciário Federal de 
São Paulo serão lembrados 
com homenagens a atuais 
e antigos diretores do sin-
dicato, tendo a presença de 
representantes de entidades 
convidadas a participar das 
discussões, entre elas Fenaju-
fe, CSP-Conlutas, Consulta Po-
pular, Sinal, Sindsef, Sinsprev, 
Sindfaz, ASSIBGE, MTST, Sintu-
nifesp, SASP, Assojubs, ASSO-
JAF-SP, Sindicato dos Metro-
viários, PSTU e PSOL. De 28 a 
30 de março, as discussões se 
concentram no Hotel Rancho 
da Silvestre, em Embu das Ar-
tes. (Estrada Votorantim, 700).

O Congresso do Sintrajud 
é um momento importante 
para aprofundar o debate so-
bre os temas de interesse da 
categoria e de disputa entre 
as diversas concepções que 
fazem parte do movimento 
dos servidores do Judiciário 
Federal. Ele é a instância má-
xima de deliberação e se faz 
superior a qualquer outra, 
tendo o papel de proporcio-
nar reflexão, avaliação da si-
tuação e atuação do sindica-
to e da categoria. É de onde 
se tiram as propostas para o 

próximo período, além de de-
cisões imediatas. 

Na última edição, realiza-
da em 2011, foram aprovadas 
cerca de 200 resoluções que 
contribuíram para o avanço 
da organização da categoria 
em defesa de seus direitos e 
melhores condições de tra-
balho. Destaque para a defi-
nição de unidade de todo o 
funcionalismo na luta contra 
o congelamento e retirada 

Na programação do 7º Con-
gresso Estadual do Sintra-

jud, haverá painéis e debates 
temáticos com o intuito de 
oferecer aos participantes dis-
cussões atuais e pertinentes à 
carreira. Entre os assuntos está 
a atual situação das lutas da 
categoria, suas perspectivas e 
desafios para o próximo perío-
do, comandado pelo sociólogo 
e professor titular da USP Chico 
de Oliveira; pela psicóloga Ana 
Pagamunici, membro da Execu-
tiva Nacional da CSP-Conlutas 
e militante do Movimento Mu-
lheres em Luta; e por Miguel 
Leme, diretor da APEOESP pela 
Oposição Alternativa e membro 
da Executiva Nacional da CSP-
-Conlutas).

A reforma do Judiciário e os 
10 anos da Emenda 45 e suas 
consequências para os traba-
lhadores também farão parte 

de direitos, forte mobilizador 
da greve de 2012, quando o 
Judiciário Federal junto com 
outros trabalhadores do ser-
viço público, unidos, vence-
ram uma política de Estado, 
aplicada pelo governo Dilma, 
que era reajuste zero para o 
conjunto do funcionalismo. 

“Será a oportunidade de 
informarmos também todos 
os detalhes da Campanha 
Salarial Unificada e cons-

truirmos juntos os próximos 
passos da mobilização da ca-
tegoria, que indicou paralisar 
por 24 horas no próximo dia 
09 de abril e o provável início 
de uma greve geral em 29 de 
abril”, diz Inês de Castro, dire-
tora do Sintrajud e Fenajufe.

As discussões contarão 
com representações de São 
Paulo, Franca, Ribeirão Preto, 
Marília, Santos, Cubatão, Cam-
pinas, Barueri, entre outros.

A organização do 7º Congresso Estadual do Sintrajud lembra aos que solicitaram no ato de inscrição 
transporte para Embu das Artes, que os ônibus sairão da sede do sindicato (Rua Antonio de Godoy, 

88, por volta das 22h, ao final da cerimônia de abertura, no dia 27. Na sexta-feira, o horário de saída é 
às 20h, do mesmo local. Veja no mapa como chegar ao local do evento.

Transporte Painéis e debates
das discussões tendo como me-
diadores o juiz do Trabalho da 
10ª Região e ex-presidente da 
Anamatra, Grijalbo Coutinho; o 
advogado, conselheiro do Con-
selho de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social – CDES e mem-
bro honorário vitalício da OAB, 
Cezar Britto; e Juary Chagas, mi-
litante do movimento sindical e 
instrutor colaborador do ILAESE 
– Instituto Latino-Americano de 
Estudos Socioeconômicos.

Os 50 anos de Resistência 
à Ditadura Militar também es-
tará em pauta em uma mesa 
conduzida pelo professor Chico 
de Oliveira e Américo Gomes, 
advogado de vários sindicatos, 
com especialização em Política e 
Relações Internacionais, ex-me-
talúrgico, anistiado político e co-
ordenador do comitê de presos e 
perseguidos políticos da antiga 
Convergência Socialista.  

LiSta de 
homenaGeadoS 
• Demerson Dias
• Lutemberg de Souza Silva
• Elayne Melo Canto e Silva
• Claudia Sperb
• Antônio Carlos Moreira
• Carlos Alberto de Matos
• Wilson Fernando Trevizan
• Ivo Oliveira Farias
• Neemias Ramos Freire
• Valter Luiz Peluque
• Adilson Rodrigues Santos
• Claudio Antonio Klein
• Ana Luiza de Figueiredo Gomes
• Ana Maria Fevereiro

Vladmir Aguiar

Março/2011 - Delegados do 6º Congresso 
do Sintrajud em plenária.
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Encontro aprova mobilizações 
durante a Copa do Mundo

Realizado na quadra dos Metroviários, encontro Espaço Unidade de Ação reúne 2,5 mil ativistas de todo Brasil 

CaLendáRio e pRinCipaiS iniCiativaS

22 de março: Encontro Nacional “Na Copa vai ter luta”.
abril e maio: Realização dos encontros plenárias nos estados para 
organizar o calendário de lutas.
abril: Realização de um ato nacional contra a criminalização das lu-
tas, dirigentes e ativistas, da população pobre e de periferia, vincu-
lando ao aniversário dos 50 anos do golpe militar de 1964. Ampliar 
essa iniciativa para além dos movimentos sociais, procurando ou-
tras entidades como a OAB, ABI, Comissão Justiça e Paz, Comissões 
de Direitos Humanos etc.
28 de abril:  Dia de luta e denúncia dos acidentes de trabalho.
Abril e Maio: Jornada de lutas convocada por vários segmentos 
do movimento popular para defender o direito à cidade (moradia, 
transporte e mobilidade, saneamento etc.).
1º de maio: O Dia Internacional do Trabalhador será com a organi-
zação e participação em atos classistas.
1º a 3 de maio – I Encontro de Atingidos por Megaeventos e Mega-
empreendimentos (Belo Horizonte – MG).
15 de maio: Dia Internacional contra as Remoções da Copa.
12 de junho – Abertura da Jornada de Mobilizações “NA COPA VAI 
TER LUTA”, com grandes mobilizações populares em todas as gran-
des cidades do país.
Período dos jogos da Copa: realização de manifestações nos esta-
dos conforme definição dos encontros e plenárias estaduais
15 e 16 de julho – Mobilizações contra a Cúpula dos BRICS (Fortaleza).
1º a 7 de setembro - Semana da Pátria e Grito dos Excluídos, com o 
lema: “Ocupar ruas e praças por liberdade e direitos”. 

Por Caê Batista

“Ô Dilma, escuta, na Copa 
vai ter luta”. Esse foi o canto que 
mais ressoou na quadra do Sin-
dicato dos Metroviários de São 
Paulo, no sábado, 22, durante o 
encontro do “Espaço Unidade 
de Ação”. Os mais de 2,5 mil ati-
vistas presentes aprovaram um 
calendário de mobilização para 
o período dos jogos.

A Jornada de Mobilizações 
começa junto com os jogos, em 
12 de junho, quando vão acon-
tecer manifestações nas gran-
des cidades, que contarão com 
a presença das entidades sin-
dicais, estudantis e sociais que 
estiveram no encontro deste 
sábado. Após mais de oito horas 
de debates, os presentes apro-
varam o manifesto “Carta de São 
Paulo: Vamos voltar às ruas – Na 
Copa vai ter Luta”, além do ca-
lendário de mobilizações.

Com a presença de um setor 
da Central Única dos Trabalhado-
res - a CUT Pode Mais -, Condsef, 
Feraesp (Federação dos Traba-
lhadores Assalariados Rurais do 
estado de São Paulo), além dos 
movimentos estudantis Juntos 
e Anel (Assembleia Nacional dos 
Estudantes Livre) o encontro 
teve “um símbolo histórico”, na 
opinião de Atnágoras Lopes, que 
falou em nome da CSP-Conlutas, 
uma das entidades que impul-

sionaram o evento.
“Estamos enfrentando a FIFA 

e a repressão, enfrentando um 
governo subserviente ao capital 
estrangeiro. E é contra essa polí-
tica econômica que estamos nos 
organizando. Vamos nos organi-
zar como os garis e os trabalha-
dores da Comperj. Não temos 
fronteiras de categorias, somos 
uma classe irmanada”, disse.

Após os trabalhos da manhã, 
que além da plenária inicial teve 
a reunião de 13 grupos de traba-
lho, entre eles do funcionalismo, 
os presentes fizeram uma mani-
festação na Radial Leste, inter-
rompendo o trânsito na via por 
cerca de meia hora.

encontro vitorioso
Para a servidora da Justiça Fe-

deral e diretora do Sintrajud An-
gélica Olivieri o encontro foi uma 
vitória, pois reuniu os setores do 
movimento social que estão dis-
postos a ir às ruas e lutar contra 
os gastos com a Copa. “As cate-
gorias têm as suas pautas espe-
cíficas, mas as pautas gerais, que 
nos unem, estão aí”, disse.

Angélica diz que o encontro 
abre a oportunidade para “que 
as categorias se unifiquem con-
tra os gastos com a Copa”, que é 
algo que afeta a todos no país. 
“A defesa do serviço público de 
qualidade começa pela valori-
zação do servidor público. As 

nossas reivindicações visam um 
melhor atendimento aos traba-
lhadores, que são os que mais 
precisam de serviços públicos”.

Repressão aos 
movimentos sociais

A primeira vitória do encon-
tro foi a sua própria realização, 
opina Angélica. Inicialmente, 
ele aconteceria na quadra da 
escola de samba da Mancha 
Verde. Mas uma nota publicada 
no blog da revista Veja, asso-
ciando as entidades dos traba-
lhadores (que organizaram o 
encontro) à violência entre as 
torcidas organizadas e aos ma-
nifestantes que aderem à táti-
ca black blocks fez a escola de 
samba suspender o contrato.

Outros espaços foram pro-
curados, mas nenhuma em-
presa se dispôs a alugar. Além 
disso, a Secretaria de Segurança 
Pública se negou receber os or-
ganizadores do evento, o que 
impossibilitou a sua realização 
em um espaço público.
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20.03.2014 - A quadra do Sindicato dos 
Metroviários ficou pequena para os 2,5 mil ativistas 
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TRT-2 vai devolver IR sobre 
atrasado do reenquadramento

Sintrajud pressiona para a execução dos quintos
Sindicato vem tomando todas as medidas cabíveis para o pagamento; precatório já foi expedido para servidores do TRT-2

Depois de quase seis meses 
com os autos do processo 

dos quintos, a União apresen-
tou contestação aos cálculos de 
liquidação apresentados pelo 
Sintrajud para os servidores da 
Justiça Federal (JF/TRF). Apesar 
dos protestos do Sindicato, o juiz 
do processo concedeu sucessivas 
prorrogações de prazo à Advoca-
cia-Geral da União (AGU).

De acordo com o Departa-
mento Jurídico do Sintrajud, 
embora estejam próximos aos 
cálculos do sindicato no que se 
refere à parte dos servidores, os 
cálculos da AGU apresentam in-
consistências e são incompletos. 
A apuração do crédito de alguns 
servidores sequer constou da im-
pugnação.

O Departamento Jurídico pre-
tende requerer a expedição de 
precatório dos valores incontro-
versos ou não contestados. A in-
tenção do Sintrajud é evitar que a 
fase de liquidação se prolongue, 
retardando o recebimento dos 
créditos pelos servidores.

Além da falta de disposição 

para o diálogo, da retenção dos 
autos por meses e do uso de to-
dos os recursos, a AGU também 
entrou com ação rescisória, com 
pedido de liminar, a fim de evitar 
a execução da sentença que re-
conheceu o direito aos quintos. O 
pedido de liminar foi indeferido 
inicialmente e, em sede de agra-
vo legal, o desembargador relator 
deferiu os efeitos da tutela apenas 
quanto à ordem de pagamento 
dos atrasados por folha suple-
mentar. O Sintrajud defenderá o 
interesse dos servidores na ação 
rescisória, que tramita no TRF-3.

Justiça do trabalho
Para os servidores do TRT-2, 

o Sintrajud obteve decisão favo-
rável à expedição de precatório. 
Os cálculos dos valores devidos 
foram fornecidos pelo Tribunal e 
posteriormente acolhidos e ho-
mologados.

O juiz do processo determi-
nou, porém, que os recursos não 
sejam liberados aos servidores 
até a decisão definitiva da ação 
rescisória, atendendo em parte 

ao que pretende a União: prote-
lar o andamento do processo.

Contra essa determinação, o 
Sintrajud já apresentou recurso, 
por entender que o direito aos 
quintos já está pacificado e que a 
existência da ação rescisória não 
pode suspender a execução. O 
Sindicato também pleiteará no 
processo a reconsideração dessa 
decisão.

Quanto aos servidores filia-
dos do TRT-15, foi aberto prazo 
para a AGU se manifestar sobre 
os cálculos apresentados.

Justiça Federal
Já na Justiça Federal (JF/TRF), 

a administração alegou não ter 
condições de fornecer os cál-
culos, apesar das cobranças do 
Sintrajud. Somente ao final de 
2012 foram disponibilizados da-
dos suficientes para a elaboração 
de cálculos. O Sintrajud teve de 
contratar empresa especializada 
para a elaboração dos cálculos, 
a partir das fichas financeiras for-
necidas em CDs.

No entanto, meses depois, 

Por Hélio Batista Barboza

A direção do TRT de São 
Paulo atendeu ao pedido 
do Sintrajud e vai devol-

ver aos servidores o Imposto 
de Renda cobrado sobre os 
atrasados do reenquadramen-
to funcional. De acordo com o 
ofício expedido pela Secretaria 
de Gestão de Pessoas do TRT-2 
no dia 28 de fevereiro, o estorno 
será creditado na folha de paga-
mento a partir do mês de março. 

A diferença relativa ao reen-
quadramento entrou na conta 
dos servidores nos primeiros dias 
de 2014. Porém, como os valores 
se referem a rendimentos de 
ano-base anterior (janeiro a ou-
tubro de 2013), devem ser tribu-
tados de acordo com a alíquota 
do Imposto de Renda do período 
em que eram devidos e não do 
mês em que foram recebidos.

Isso significa que, embora te-
nha sido recebida de uma única 
vez, para efeitos de tributação, a di-
ferença do reenquadramento não 
pode ser somada aos rendimentos 
normais do ano. A regra foi deter-
minada pela Lei Federal 7713/88 
e por instruções normativas que 
a Receita Federal editou em 2011.

Conquista da categoria
A correção do reenquadra-

mento foi conquistada pela ca-
tegoria em outubro do ano pas-
sado, após intensa mobilização 
da Fenajufe, do Sintrajud e de 
outros sindicatos, beneficiando 
quase 40% dos servidores ativos.

A Portaria Conjunta nº 4, de 
8 de outubro de 2013, corrigiu 
a distorção provocada pela Lei 

Federal 12.744/2012, que dimi-
nuiu a tabela salarial de 15 para 
13 padrões. Com a portaria, os 
servidores voltaram a ser enqua-
drados na classe e no padrão 
em que estavam antes da nova 
tabela, em vez de serem rebai-
xados em dois padrões salariais.

Os valores que eles deixaram 
de receber até a publicação da 
Portaria entraram na folha de pa-
gamento de janeiro, mas sofre-
ram a incidência do Imposto de 
Renda Retido na Fonte de forma 
indevida, com as alíquotas vigen-
tes naquele mês. O recálculo do 
imposto ocorreu em resposta ao 
requerimento protocolado pelo 
sindicato no TRT-2. 

outros tribunais
A situação dos trabalhadores 

dos outros tribunais é diferente. 
Os do TRE, por exemplo, não 
terão direito à devolução do IR, 
pois receberam o passivo do re-
enquadramento ainda em 2013, 
isto é, no próprio exercício.

Condição oposta é a dos 

servidores da Justiça Federal, 
que sequer pagou o passivo. Em 
reunião com representantes da 
Fenajufe na semana passada, o 
secretário de Orçamento e Finan-
ças do Conselho de Justiça Fede-
ral (CJF), Gustavo Bicalho Ferreira 
da Silva, disse que o orçamento 
da JF para este ano não tem re-
cursos nem mesmo para pagar 
os salários já reenquadrados a 
partir de outubro passado. 

O secretário disse ainda que 
fracassou a reunião do CJF com 
a Secretaria de Orçamento Fede-
ral do Ministério do Planejamen-
to. De acordo com o secretário, 
o Ministério ainda questiona a 
Portaria Conjunta nº 4, alega que 
dificilmente o governo concederá 
suplementação salarial neste ano 
e diz que só poderia tratar disso 
novamente daqui a 3 ou 4 meses.

No entanto, o Projeto de Lei 
Orçamentária Anual (PLOA) de 
2014 contemplou a Justiça Fede-
ral com uma dotação de R$ 6,848 
bilhões para despesas de pessoal 
e encargos sociais. Esse montan-

te representa um aumento de 
14,69% em relação ao PLOA de 
2013, segundo estudo do eco-
nomista e assessor do Sintrajud 
Washington Luiz Moura Lima.

“É inaceitável esse atraso no 
pagamento que já deveria ter 
sido feito desde o ano passado”, 
disse o diretor do Sintrajud e 
da Fenajufe Adilson Rodrigues. 

“Continuamos insistindo junto 
aos presidentes do CJF e do STJ 
para buscar recursos nos orça-
mentos dos órgãos e eventuais 
suplementações no orçamento 
do governo para assegurar o 
imediato pagamento deste pas-
sivo nos mesmos moldes do que 
já foi determinado para os servi-
dores do CJF e do STJ”, afirmou.

verificou-se que o TRF-3 incluiu 
em sua pré-proposta orçamen-
tária para 2014 valores individu-
alizados do passivo dos quintos, 
o que desmente a alegação da 
impossibilidade de apresentação 
de cálculos.

Ao final, o montante não 
constou do orçamento apro-
vado do Tribunal. Isso significa 
que não há previsão de paga-
mento administrativo desse 
passivo, embora o Sindicato 
venha também fazendo essa 
cobrança ao longo dos anos.

O Sintrajud vem envidando 
todos os esforços para o paga-
mento do valor devido e man-
terá a categoria informada so-
bre o andamento do processo. 
Novos desdobramentos serão 
discutidos com os servidores 
envolvidos.

Justiça eleitoral
Na Justiça Eleitoral, o TRE/SP 

informou que quitou adminis-
trativamente a integralidade do 
passivo. O Sintrajud está verifi-
cando essa informação.

Sintrajud 
apresenta 
requerimento 
sobre atraso nas 
avaliações de 
servidores da JF  

O Sindicato requereu in-
formações à Diretoria do 
Foro da Justiça Federal 

acerca do atraso na realização 
das avaliações dos servidores. 
Reclamações recebidas pelo Sin-
trajud indicam que os servidores 
não estão recebendo as rubricas 
de acordo com a lei e com os re-
gulamentos que asseguram os 
efeitos financeiros exatamente a 
cada interstício de um ano.

O requerimento do Sintra-
jud pede explicações sobre o 
cumprimento das disposições 
legais e regulamentares acerca 
das progressões e promoções 
dos servidores. O pedido se 
refere tanto aos efeitos funcio-
nais como aos efeitos financei-
ros. O Sindicato também solici-
tou o pagamento de todos os 
eventuais atrasados. 

Imposto cobrado será devolvido a partir de março em resposta a requerimento do Sintrajud. 
Servidores da JF ainda esperam pagamento do passivo

Joana D’Arc Melo

 09.09.13 – À direita, diretor do Sintrajud Adílson Rodrigues em reunião com 
secretário-geral do CSJT que confirmou aprovação do reenquadramento.
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