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Categoria decide: 
Paralisação em 10 de abril!

Servidores do Judiciário Federal em SP reforçam a luta 
para pressionar STF e o Governo Dilma Rousseff (PT) a negociar

Os servidores do Judiciá-
rio Federal em São Paulo 
vão cruzar os braços na 

quinta-feira, 10 de abril, para lutar 
pelo direito à data-base e pela re-
posição de perdas salariais, entre 
outras questões. Os servidores 
exigem uma mesa de negociação 
com o STF e também rejeitam a 
criação de carreiras específicas 
nos tribunais superiores.

A paralisação, decidida no 7º 
Congresso do Sintrajud, consti-
tui mais uma etapa da constru-
ção da greve geral por tempo 
indeterminado a partir de 29 
de abril, em conjunto com os 
demais servidores federais. “Es-
tamos em campanha salarial 
desde janeiro e o governo diz 
que só negociará salários em 
2016. Não podemos esperar”, 
disse Tarcísio Ferreira, diretor 
do Sintrajud e da Fenajufe. 

Mobilizações 
A paralisação também foi 

pauta de encontros setoriais ao 
longo da semana e da assem-
bleia geral realizada na sexta-
-feira, 4, no Fórum Ruy Barbosa, 
na Barra Funda. 

Os servidores do TRF-3 e JF 
aprovaram a paralisação e se 
comprometeram a mobilizar os 
colegas para a greve unificada. 
No TRE-SP, as atividades serão 
suspensas por 3 horas e have-
rá um “arrastão” em todos os 
departamentos para convocar 
um protesto em frente ao tri-
bunal. Haverá arrastão também 
no fórum Ruy Barbosa, onde a 
mobilização busca ainda com-
bater as péssimas condições de 
trabalho, o excesso de trabalho 
e a falta de servidores. 

Nas setoriais da Baixada San-
tista (JF Santos e JT São Vicen-
te) a adesão foi unânime. Para 
o dia, as assembleias sugeriram 
um ato regional em frente à JT 
de Santos a partir do meio-dia. 
A confirmação da atividade 
será nesta terça-feira, 8, duran-
te a setorial da JT Santos.  

Nos demais fóruns do Estado 
os servidores estão sendo con-
vocados a se unir à luta. 

No dia 10, uma nova assembleia geral avaliará o movimento e 
votará a proposta de paralisação por tempo indeterminado a 

partir de 29 de abril. A assembleia será no saguão do Fórum Ruy 
Barbosa, a partir das 15h. Veja o edital de convocação na página 8.

Assembleia geral no dia 10
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Congresso aprova luta por Carreira e rechaça tentativa do 
STF de dividir a categoria – Pág. 03

Análise de conjuntura: reflexão e chamado para luta – Pág. 06

Reforma e CNJ não alteraram perfil conservador e de cúpula 
do Judiciário – Pág. 07

“Brasil é único país da AL que não puniu nenhum tortura-
dor”, diz anistiado – Pág. 08 ...

Jesus Carlos

04.03.2014 – Assembleia geral no fórum trabalhista Ruy Barbosa 
organiza paralisação em 10 de abril.

04.03.2014 – Na JF de Santos, servidores pretendem fazer um ato 
unificado em frente ao fórum, no dia 10. Paralisação será de 24 horas.

Ennio Brauns

Marcela Matos

03.04.2014 - No TRE-SP, servidores 
aprovam 3 horas de paralisação.
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Prazo para entrar na nova ação 
dos Quintos vai até 25 de abril

Servidor tem de enviar autorização ao Departamento Jurídico do Sintrajud para participar da ação coletiva e pleitear o passivo

Por Hélio Batista Barboza

O Sintrajud prorrogou 
até 25 de abril o pra-
zo para o recebimen-

to de autorizações dos filiados 
que quiserem participar da 
nova ação coletiva que pleiteia 
o pagamento do passivo dos 
Quintos. A prorrogação atende 
aos pedidos de vários servi-
dores que estavam em férias, 
afastados ou que só souberam 
desta demanda recentemente.

“Devido a esses pedidos, o 
Sindicato decidiu aguardar a 

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

O Departamento vai ingres-
sar com nova ação coletiva para 
os servidores de 1ª e 2ª instân-
cias da Justiça Federal que 
exerceram função de confiança 
entre abril de 1998 e setembro 
de 2001 e que têm direito ao 
pagamento dos Quintos incor-
porados por força da MP 2221, 
de setembro de 2001. A ação 

será ajuizada no dia 5 de maio.

Prescrição suspensa
O Sintrajud já ajuizou ação 

sobre o tema em janeiro de 
2004 e em dezembro daquele 
ano, o Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF) reconheceu a dívida 
com os servidores. A incorpora-
ção foi realizada nos contrache-
ques dos servidores a partir de 
janeiro de 2005, mas ainda res-
ta o pagamento de retroativos. 

No entanto, a ação de 2004 
alcançou somente servidores 
filiados ao sindicato na época. 

No ano passado, uma decisão 
do STJ abriu a possibilidade de 
os servidores filiados depois de 
janeiro de 2004 ingressarem 
com nova ação para pleitear 
o pagamento do passivo. De 
acordo com a interpretação do 
STJ, o reconhecimento da dívi-
da suspendeu o prazo prescri-
cional. 

Prazo final
Desde o final do ano passa-

do, o Sintrajud vem divulgan-
do a nova ação coletiva, para 
fechar a lista dos participantes. 

Ao longo desses últimos meses, 
porém, servidores pediam que 
a lista não fosse fechada, para 
que tivessem tempo de enviar 
as autorizações.

Os servidores do TRF e da 
JF que não estão na ação do 
Sintrajud de 2004 e que têm 
quintos a receber devem enviar 
ao Departamento Jurídico do 
Sindicato, até 25 de abril, a au-
torização individual para a re-
presentação processual.  Acesse 
o site e veja o modelo de auto-
rização. Quem não for filiado 
deve, antes, assinar a filiação.

Portaria estende a todos os tribunais 
reajuste de benefícios dado pelo STF

Equiparação reflete luta de toda a categoria, mas não repõe perda integral, dizem servidores. Reajuste é pauta da campanha salarial.

Por Hélcio Duarte Filho

O Diário Oficial da segunda-
-feira (31) publicou por-

taria conjunta dos tribunais 
e conselhos superiores que 
equipara os auxílios alimenta-
ção e pré-escolar em R$ 751,96 
e R$ 594,15, respectivamente. 
O reajuste é retroativo a ja-
neiro, data em que começou a 
valer no Supremo Tribunal Fe-
deral – os dois benefícios esta-
vam fixados em R$ 710,00 e R$ 
561,00 antes da revisão.

A portaria é resultado da 
luta da categoria, da Fenajufe 
e dos sindicatos que fazem a 
campanha histórica pela equi-
paração dos benefícios sociais. 
Dirigentes sindicais envolvidos 
nesta luta avaliam que a porta-
ria reflete, ainda, a movimen-
tação dos servidores em torno 

da campanha salarial e as ar-
ticulações dos sindicatos e da 
federação para excluir da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias o 
item que vedava revisão nos 
valores dos benefícios. 

Apenas o presidente do TSE, 
Marco Aurélio Mello, não assi-
nou a portaria. A decisão esta-
ria relacionada a uma posição 
de não submissão ao CNJ. No 
TSE, a Secretaria de Gestão de 
Pessoas prepara medida nos 
mesmos moldes para reajustar 
os benefícios.

Perdas inflacionárias
Pedidos administrativos 

de atualização de valores e 
de equiparação foram feitos 
pelos sindicatos e pela fede-
ração aos tribunais regionais 
e superiores.

Há tribunais que deposi-

taram o reajuste logo após a 
portaria, caso do TRF da 3ª Re-
gião. A medida conjunta dos 
tribunais tem como base outra 
portaria conjunta, de 5 de de-
zembro de 2011, que unifica os 
dois benefícios e prevê a atua-
lização de seus valores.

O reajuste concedido pelo 
STF ainda é insuficiente, po-
rém, para recolocá-los nos pa-
tamares que tinham no final 
de 2011. Os índices de inflação 
relativos aos preços da alimen-
tação e da educação, daquela 
data até janeiro, ficaram em 
17,2% e 16,3%, respectivamen-
te, considerando-se o Índice 
do Custo de Vida, do Dieese.

Mudança na LDO
O reajuste destes benefícios 

só foi possível porque os servi-
dores conseguiram excluir do 

texto da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias o dispositivo que 
impedia o aumento destes 
benefícios. “Houve um grande 
empenho para que fosse reti-
rada da LDO aquela previsão 
de congelamento”, recorda 
Tarcísio Ferreira, da direção da 
Fenajufe e do Sintrajud. 

Em junho de 2013, Tarcísio 
chegou a levar pessoalmente 
ao relator do Projeto de Diretri-
zes Orçamentárias para 2014, 
deputado federal Danilo Forte 
(PMDB-CE), proposta de emen-
da supressiva neste sentido 
formulada pela federação – o 
relatório preliminar do parla-
mentar mantinha o artigo que 
impedia os reajustes.

À época, a Fenajufe fez 
um chamado aos sindicatos 
filiados contatassem os par-
lamentares de seus estados 

para subscreverem o pedido. A 
pressão deu resultado e o arti-
go foi modificado, autorizando 
ao menos a recomposição com 
base na inflação de 2013.

Para o servidor Cleber 
Aguiar, também da direção da 
Fenajufe, a portaria conjunta 
dos tribunais provavelmente 
já reflete também a campanha 
salarial e o início da preparação 
da paralisação de 24 horas e da 
greve por tempo indetermina-
do, indicada para começar em 
29 de abril.

O reajuste dos benefícios é 
um dos itens da pauta de reivin-
dicações, que exige o respeito 
à data-base, a revisão anual 
dos salários e a instalação de 
uma mesa de negociação para 
elaborar, dentre outras coisas, 
um plano de carreira único 
para toda a categoria.

Federação desconhecida tenta receber imposto sindical de servidores do TRT
Tribunal consultou o Sintrajud, que mantém campanha contra a cobrança e devolve sua parte aos servidores

Por Hélio Batista Barboza

Uma desconhecida federação de São Paulo quer que o TRT-2 desconte a 
contribuição sindical de todos os servidores do tribunal. A administra-

ção do TRT-2, por sua vez, pediu que o Sintrajud se manifestasse a respeito.
A federação é filiada à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil 

(CSPB), a mesma que em 2010 enviou pedido ao Conselho de Justiça Federal 
(CJF) para exigir a parte que lhe caberia da cobrança (5%). “Essa Confede-

ração não faz nada em favor dos servidores e vive apenas da cobrança da 
contribuição sindical”, diz a diretora do Sintrajud Inês Leal de Castro. Foi a 
partir do pedido da CSPB ao CJF que a cobrança foi instituída sobre os ser-
vidores da JF.

Além do Sintrajud, a CSP-Conlutas [Central Sindical e Popular a qual o 
sindicato é filiado] não recebe nenhum centavo da cobrança. Por uma deci-
são de congresso, a Fenajufe também não recebe a parte que lhe caberia do 
imposto sindical.
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7º Congresso aprova luta por 
Carreira e rechaça tentativa do 

STF de dividir a categoria
Servidores não aceitam ataque à unidade nacional e rebatem modelo remuneratório com gratificações produtivistas

Por Caê Batista

Lutar por um Plano de Car-
reira para todos os servidores 
do Poder Judiciário e rechaçar 
a tentativa do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) de dividir a 
categoria. Essas foram duas das 
resoluções aprovadas pelo 7º 
Congresso do Sintrajud, realiza-
do em Embu das Artes, entre 27 
e 30 de março.

Realizado no segundo dia 
de Congresso, o debate em 
torno de um plano de carreira 
partiu do diagnóstico da atual 
situação salarial dos servido-
res do Judiciário Federal, que 
aponta que a perda salarial 
desde a aprovação do PCS-3, 
em junho de 2006, é de 50,47%. 
E é a reposição desta perda que 
a categoria – nacionalmente - 
cobra do STF, ao mesmo tempo 
em que exige imediata abertu-
ra de mesa de negociação para 
corrigir as distorções existentes 
dentro da carreira.

Os delegados rechaçaram 
propostas de “plano de carreira” 
apenas para alguns segmentos 
da categoria, como vem sendo 
aventado pelo STF. Ao mes-
mo tempo, o 7º Congresso do 
Sintrajud rebateu qualquer 
proposta que implemente gra-
tificações produtivistas, por 
desempenho ou variáveis. Para 
os servidores, esses modelos 
de gratificações além de alte-
rarem a composição da remu-
neração, trazendo sérios riscos 
para os servidores da ativa, ex-
cluem os aposentados.

O 7º Congresso do Sintrajud 
aprovou exigir do presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Joaquim Barbo-
sa, “imediata abertura de nego-
ciação, elaboração e, ao final, 
encaminhamento ao Congres-
so [Nacional] de projeto que 
valorize a carreira, com atua-
lização dos salários do cargo 
efetivo e vencimento básico 
de todos os servidores ativos, 

aposentados e pensionistas do 
Poder Judiciário Federal”.

A resolução aprovada refor-
ça a importância da valorização 
do vencimento básico e do car-
go efetivo por estes gozarem 
da “garantia de irredutibilidade” 
e porque serão levados para 
a aposentadoria. Alcançando, 
desse modo, os servidores da 
ativa, aposentados e pensionis-
tas, sem distinção.

Não a projetos que excluam 
setores da categoria

Os delegados debateram e 
repudiaram os projetos que 
excluam parte da categoria e 
que implementem uma for-
ma de remuneração por gra-
tificações produtivistas. Por 
isso, criticaram a postura da 
atual direção do Sindjus/DF, 
que está reivindicando que o 
STF estenda a toda categoria, 
em nível nacional, o projeto 
supostamente elaborado no 
Supremo, que institui a grati-

ficação por desempenho.
 “Os sindicatos filiados têm 

o dever de buscar implemen-
tar e defender [as resoluções 
das instâncias] perante todos 
os espaços e fóruns, conforme 
disposição estatutária”, afirma 
a resolução aprovada, refor-
çando a exigência de respeito 
às deliberações das instâncias 
da Fenajufe. Em vários mo-
mentos, a federação já se po-
sicionou contra essas formas 
de remuneração.

Para a maior parte dos de-
legados, é fundamental co-
brar de Joaquim Barbosa a 
instauração de mesa de nego-
ciação, para que se tenha uma 
proposta concreta para o con-
junto da categoria, que corrija 
as distorções na carreira. Os 
servidores, entretanto, ressal-
tam que o atual presidente do 
STF precisa exigir do Governo 
Federal a valorização salarial 
dos servidores.

“Além de pressionar a cúpu-

la do Poder Judiciário, é preciso 
enfrentar a Presidente Dilma 
Rousseff (PT), que tem uma 
política deliberada de impedir 
a tramitação e a aprovação de 
qualquer projeto de lei que re-
ajuste salários ou gratificações”, 
destacou Adilson Rodrigues, di-
retor do Sintrajud e da Fenajufe, 
lembrando que tramitam al-
guns projetos de leis prevendo 
revisões e atualizações salariais 
a servidores e magistrados, que 
“estão na gaveta, pois o gover-
no Dilma não permite que se-
jam aprovados”.

Adilson sustentou que o STF 
deve defender sua autonomia 
orçamentária frente ao Poder 
Executivo e que os servidores 
do Judiciário, junto aos demais 
setores do funcionalismo, de-
vem se “organizar e se mobi-
lizar para fortalecer a campa-
nha salarial unificada e buscar 
aprovação da pauta geral dos 
servidores e também a pauta 
específica da categoria”.

02.04.2014 - Chefe de gabinete da presidência, Silvio Al-
buquerque disse que o tribunal não tem posição sobre 
carreira específica só para o STF, explicando que a única 
conversa que o ministro Joaquim Barbosa teria tido com 
os demais ministros sobre o tema foi informal. Apesar de 
tentar reduzir a dimensão do problema, o assessor não se 
comprometeu em nada além de dar publicidade a even-
tual envio da proposta à sessão administrativa. O projeto, 
além de específico, institui a gratificação por desempe-
nho, que é variável e não contempla os aposentados.

Dirigentes da Fenajufe são 
recebidos pelo diretor-geral 
do STF e pelo chefe de 
gabinete da presidência

02.04.2014 - A resistência do ministro Barbosa em abrir negocia-
ções em torno da pauta da categoria foi criticada. As reivindica-
ções, entregues em julho de 2013, contêm: data-base, revisão 
salarial e instalação do grupo de trabalho paritário para formula-
ção de plano de carreira, entre outras demandas. 
“O ato cumpriu o papel de pressionar e trazer a indignação de todo 
o país com essa ameaça de quebra da unidade nacional, cobrando 
respeito e valorização para o conjunto dos servidores que fazem 
o Judiciário Federal funcionar”, resumiu Adilson, que defendeu a 
participação da categoria nas próximas mobilizações.

Protesto em frente ao STF expressou 
a rejeição nacional dos trabalhadores 

do Judiciário e do MPU a projetos 
específicos de carreira

Fotos: Joana D’arc Melo
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7º Congresso: resoluções para fazer avançar a organização e a luta da categoria
Após três dias de debates, os delegados ao 7º Congresso do Sintrajud aprovaram resoluções que nortearão as ações do sindicato nos próximos três anos e na campanha salarial que está começando. Entre as resoluções está a luta pela elaboração de um 

plano de carreira e a pressão sobre o STF para que ele seja debatido com a urgência necessária (leia mais na página 03). Foram tomadas uma série de decisões em relação às questões específicas dos tribunais.
O 7º Congresso também aprovou a participação na campanha salarial conjunta do funcionalismo público, bem como no calendário de luta que vem sendo desenvolvido pelo Espaço Unidade de Ação.

Resoluções por tribunal

Tribunal Regional Eleitoral
- Lutar pela aprovação do PL 7027/13, 

que trata da isonomia dos chefes de car-
tório da capital e do interior e da criação 
de cargo nos cartórios eleitorais.

- Que o Sintrajud lute pela federaliza-
ção da Justiça Eleitoral.

- Lutar para que o TRE-SP contrate pla-
no de saúde (médico e odontológico) e 
arque com a totalidade dos custos do 
convênio médico.

- Que o Sintrajud se posicione contra 
a proposta de Carreira Exclusiva aos ser-
vidores do TSE e defenda a Carreira de 
todos os servidores do Judiciário.

- O Sintrajud lute pela criação de car-
gos efetivos no Judiciário Eleitoral.

Justiça Federal e TRF-3
- Aprofundar os estudos e identificar 

o porquê da alta demanda de processos 
na JF e como é a divisão do volume pro-
cessual nos estados. Realizar debate com 
a categoria para definir uma atuação que 
assegure melhor estrutura e divisão da 
carga de trabalho.

- Cobrar o cumprimento da resolução 
do CJF para o pagamento de Indeniza-
ção de Transporte dos Oficiais de Justiça, 
que deve ser paga integralmente quan-
do trabalhados 20 dias no mês. Hoje a 
administração tem considerado apenas 
os dias úteis trabalhados. 

- Lutar contra a utilização, por parte da 
administração, de trabalho precário para 
o preenchimento das vagas.

- Lutar para que os dias trabalhados 
nos finais de semana em regime de plan-
tão sejam compensados ou remunerados, 
nos termos da lei (CF). Os plantões feitos 
pelos Ojafs nos finais de semana não es-
tão sendo pagos nem compensados.

- O Sintrajud deve atuar no sentido da 
regulamentação do plantão judicial não 
presencial, de modo que as horas sejam 
compensadas

- Que o Sintrajud solicite aos tribunais 
a disponibilização para que os aposenta-
dos acessem os serviços da intranet.

- Que o Sintrajud faça campanha e de-
núncia da substituição dos agentes de 

segurança de gabinetes por técnicos.

- Lutar pelo retorno do cargo de Ofi-
cial de Justiça Avaliador Federal para 
valorização deste segmento, que coloca 
a vida em risco para o cumprimento de 
seu trabalho.

- Lutar pela aposentadoria especial 
para Oficiais de Justiça

- Lutar pelo retorno dos ascensoristas 
do TRF-3.

- Lutar para que as secretarias das va-
ras de Execuções Fiscais cumpram a Lei 
6830/80, que determina que os manda-
dos de citação sejam por “AR”, quando 
não for requerido que seja feita a citação 
pessoal.

- Lutar pelo retorno da portaria que 
permite ao servidor se recolocar em ou-
tro lugar, independentemente do aval 
do desembargador ou da chefia

Resoluções sobre agentes 
de segurança: 

- Lutar para que a GAS seja incorpora-
da na aposentadoria

- Fim da obrigatoriedade do curso de 
reciclagem para obtenção da GAS

TRT-2
Campanha salarial e con-

dições de trabalho
- Exigir a lotação de 18 servidores por 

vara, bem como as funções de secretário 
de audiência e de assistente de juiz na 
varas onde houver auxílio fixo/ou pauta 
dupla, garantindo também o pagamen-
to de função ao assistente de juiz subs-
tituto.

- Exigir implementação da jornada de 
06 horas, com dois turnos de trabalho.

- Exigir adiamento da inauguração do 
fórum trabalhista da zona sul, ou aber-
tura de qualquer vara, até que o atual 
problema de lotação das varas seja re-
solvido.

- Combinar a campanha salarial uni-
ficada com exigência de melhores con-
dições de trabalho, conforme a situação 
de cada local.

- Exigir reajuste da cota parte do tri-
bunal no pagamento do auxílio-saúde / 
plano de saúde.

- Exigir liberação remunerada de ser-
vidores para o exercício de atividades 
sindicais.

Reivindicações específicas 
dos Oficiais de Justiça 

- Pedir apoio (jurídico e psicológico) 
do TRT-2 aos OJ´s em situações de risco, 
como agressões, assaltos etc.

- Cobrar permissão de acesso aos OJ´s 
a banco de dados como INFOSEG e RE-
NAJUD, como já deferido pela corregedo-
ria e encaminhado a presidência do TRT.

Exigir vaga gratuita na garagem do 
prédio da Barra Funda em dias de plan-
tão presencial.

- Pedir que os requerimentos de apo-
sentadoria especial sejam decididos 
com base no MI impetrado no STF.

Condições de trabalho no 
TRT-2

- Estudar a minuta de resolução de 
distribuição de servidores proposta pelo 
CNJ, instituída pela portaria nº 155/13, 
sobre lotação proporcional a índice de 
produtividade.

- Fazer proposta de texto para os ser-
vidores enviarem ao CSJT como manifes-
tação sobre a proposta de resolução do 
CSJT que prevê a criação de comissões 
nos tribunais encarregadas das questões 
de saúde, exigindo participação dos ser-
vidores.

- Realizar estudos acerca da implanta-
ção da jornada de 6 horas nos tribunais. 
Considerar o número de servidores afas-
tados por licença médica e a digitaliza-
ção do judiciário em curso.

- Levantar os cargos vagos, funções co-
missionadas e suas alocações no TRT-2. 
Exigir do tribunal transparência quanto à 
existência de cargos vagos e alocação.

- Estudar a possibilidade de que as va-
gas das varas novas sejam primeiramen-
te utilizadas para suprir a demanda já 
existente, buscando evitar a abertura de 
novas varas sem que o problema de lo-
cais com lotação incompleta seja resolvi-
do, evitando principalmente a abertura 
do fórum da zona sul.

- Exigir participação dos servidores na 
elaboração do orçamento do tribunal, 
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7º Congresso: resoluções para fazer avançar a organização e a luta da categoria
Após três dias de debates, os delegados ao 7º Congresso do Sintrajud aprovaram resoluções que nortearão as ações do sindicato nos próximos três anos e na campanha salarial que está começando. Entre as resoluções está a luta pela elaboração de um 

plano de carreira e a pressão sobre o STF para que ele seja debatido com a urgência necessária (leia mais na página 03). Foram tomadas uma série de decisões em relação às questões específicas dos tribunais.
O 7º Congresso também aprovou a participação na campanha salarial conjunta do funcionalismo público, bem como no calendário de luta que vem sendo desenvolvido pelo Espaço Unidade de Ação.

conforme resolução do CNJ.

- Buscar assento permanente do Sin-
dicato nas decisões administrativas do 
tribunal.

- Propor a criação de Ouvidoria Ex-
terna ao tribunal.

- Exigir democracia interna, com 
participação dos servidores nas elei-
ções da presidência do tribunal.

- Buscar medidas para que a im-
plementação do PJE, atualmente ine-
vitável, cause menos prejuízos às 
condições de trabalho e à saúde do 
trabalhador.

- Debater com a categoria a imple-
mentação do PJE, em termos de mu-
dança do local de trabalho, sua in-
tensidade e todas as suas possíveis 
implicações.

Internacional:
Avançar na construção de novas 

direções dos trabalhadores, com in-
dependência de classe, combativas e 
democráticas, para encabeçar as lutas. 
Precisamos desenvolver esta iniciativa 
e avançar cada vez mais na coordena-
ção das lutas dos trabalhadores em ní-
vel internacional. 

Nacional:
- O Sintrajud deve se posicionar no 

campo de oposição de esquerda ao 
governo petista de Dilma Rousseff.

- Por uma campanha nacional e uni-
ficada contra a repressão

- O congresso do SINTRAJUD aprova 
uma campanha envolvendo matérias 
constantes nos boletins e jornais do 
sindicato, no site, atos organizados em 
conjunto com outras entidades como 
parte da campanha contra a repressão 
e criminalização dos movimentos so-
ciais.

Calendário de luta
- Dia 10 de abril: Dia Nacional de Pa-

ralisação do Judiciário Federal em São 
Paulo;

- 29 de abril: Início da greve por tem-
po indeterminado no Judiciário Federal.

- 7 de maio: Marcha Nacional do 

Funcionalismo Federal a Brasília.

Plano de lutas
O Sintrajud vai fortalecer a campa-

nha unificada dos servidores federais. 
O Fórum de Entidades dos SPFs lan-
çou a Campanha Unificada com os se-
guintes eixos:

I. Definição da Data-Base em 1º de 
Maio;

II. Política permanente com reposi-
ção inflacionária, valorização do salá-
rio-base e incorporação das gratifica-
ções;

III. Cumprimento por parte do Go-
verno dos acordos e protocolos de in-
tenções firmados;

IV. Contra qualquer reforma que re-
tire direitos dos trabalhadores;

V. Retirada dos PL´s, MP´s, Decretos 
contrários aos interesses dos servido-
res públicos, supressão do Artigo 78 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
que define o prazo até 31/08 para en-
caminhar projetos de lei que reestru-
tura carreira e concede qualquer tipo 
de reajuste aos trabalhadores;

VI. Paridade entre ativos, aposenta-
dos e pensionistas.

VII. Jornada de 6 horas.

VIII. Pela anulação da reforma da 
Previdência de 2003, por todas as ile-
galidades e abusos cometidos à sua 
tramitação, inclusive com a compra 
de votos comprovada na Ação Penal 
470 (conhecida como Mensalão), de-
vendo o Sintrajud fazer parte da cam-
panha organizada pelas entidades e 
movimentos sociais.

Desenvolver ampla campanha pela 
não adesão dos novos servidores e 
pela não opção dos atuais servidores 
ao FUNPRESP. Criar uma cartilha sobre 
o tema para denunciar o plano para 
os servidores, alertando sobre os ris-
cos de adesão á previdência comple-
mentar.

Luta pela aprovação da PEC 555!

Além disso, o Sintrajud deve parti-
cipar das campanhas desencadeadas 
pelo Espaço Unidade de Ação lutando 
pelas reivindicações unificadas, defi-
nidas no encontro realizado no dia 22 
de março de 2014.

Organização Sindical
- Fortalecer a CSP-Conlutas.

- O Sintrajud reafirma a atual políti-
ca de apoio ao Movimento LutaFena-
jufe participando de sua construção, 
na defesa de um sindicalismo autôno-
mo e independente frente a quaisquer 
governos e que coloque a organização 
dos trabalhadores para lutar por seus 
interesses de classe acima de tudo.

- Que seja aplicada um sistema de 
cota para que seja garantido pelo me-
nos 01 (um) aposentado na diretoria do 
Sintrajud 

- Que seja fortalecido o núcleo de 
aposentados para que este núcleo te-
nha uma ação atuante nas lutas da ca-
tegoria.

- Que se faça um recadastramento e 
uma campanha de filiação dos aposen-
tados e pensionistas

- A direção do Sintrajud deve se em-
penhar mais nas questões dos aposen-
tados, principalmente no que se refere 
à PEC 555. Cobrar também da Fenajufe.

Opressões
- Apoiar a adoção de política de cotas 

para negras e negros do judiciário federal.

- Apoiar e participar de todas as lutas 
dos setores oprimidos, contra a opres-
são, seja ela machista, racista ou homo-
fóbica;

- Criação da Secretaria de Mulheres 
do Sintrajud;

- Criação da Secretaria de Negras e 
Negros do Sintrajud;

 - Criação da Secretaria de LGBTs do 
Sintrajud;

 - Lutar pela criminalização da ho-
mofobia e pelo fim da violência aos ho-
mossexuais com aprovação da PLC 122;

- Organizar encontros e seminários 
para discutir e votar políticas sobre a 
questão das opressões sobre mulheres, 
aos negros e aos homossexuais;

Moção
-Moção de solidariedade à greve dos 

trabalhadores técnico-administrativos 
em educação das instituições federais 
de ensino superior (Fasubra).
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Análise de conjuntura: 
reflexão e chamado para luta

A apresentação reuniu o professor emérito da USP Chico de Oliveira e
 dois integrantes da CSP-Conlutas: Atnágoras Lopes e Miguel Leme

Independência do Sintrajud e papel na luta 
nacional da categoria são destacados

Emoção e lembranças deram o tom da abertura do congresso

A participação do Sintrajud nas 
lutas sindicais do Judiciário 

nacionalmente foi destacada por re-
presentantes da Fenajufe e de sindi-
catos de outros estados. “É um papel 
muito importante na retomada da 
organização da classe trabalhadora 
e na organização nacional [dos servi-
dores] do Judiciário”, disse Madalena 
Nunes, dirigente do Sintrajufe-PI e 
representante da Fenajufe, na aber-
tura do 7º Congresso.

Representando o movimento 
LutaFenajufe, que defende uma 
atuação sindical desatrelada de go-
vernos, Cristiano Moreira (diretor do 
Sintrajufe-RS) disse que o Sintrajud 
foi essencial para que o movimen-
to sindical no Judiciário não se ren-
desse ao poder. “[Enquanto temos] 
sindicatos sendo domesticados pelo 
governo, o Sintrajud foi uma referên-
cia de independência e autonomia”, 
afirmou, reforçando a necessidade 
de construir a greve unificada do 
funcionalismo.

Por Hélio Barbosa

Uma reflexão sobre a atu-
ação da esquerda em ge-
ral e do sindicalismo em 

particular marcou o painel “Ce-
nários, perspectivas e desafios 
para a luta dos trabalhadores 
no próximo período”, realizado 
na sexta-feira, 28, no 7º Con-
gresso do Sintrajud. 

A apresentação reuniu o soci-
ólogo e professor emérito da USP 
Chico de Oliveira e dois integran-
tes da Secretaria Executiva Nacio-
nal da CSP-Conlutas: Atnágoras 
Lopes, que também é diretor do 
Sindicato dos Trabalhadores na 
Construção Civil de Belém, e Mi-
guel Leme, um dos coordenado-
res da Apeoesp.

“A atual conjuntura do Brasil 
não é de derrota, e sim de vitória. 
Se a esquerda tentar transmitir 
a ideia de que a sociedade está 
sendo derrotada, ela [a esquerda] 
é que será derrotada”, disse Chico 
de Oliveira, numa frase que deu o 
tom provocador de sua apresen-
tação. “Na política, nem sempre 
vale a razão e sim o sentimento. 
Este sentimento hoje é de vitória”, 
acrescentou. “É preciso entender 
os mecanismos pelos quais o ca-
pitalismo opera.”

Trabalho escravo
Os outros dois palestrantes, 

porém, procuraram mostrar as 
incoerências do atual momento 
econômico. “A deterioração das 
condições de trabalho está em 

contradição com um governo 
que comemora o fato de sermos 
a 6ª maior economia do mundo”, 
afirmou Atnágoras Lopes.

No início do painel foi apre-
sentado o vídeo de uma repor-
tagem sobre o resgate de sete 
trabalhadores em condição 
análoga à de escravidão, reali-
zado em São Paulo. Os operá-
rios trabalhavam na construção 
de uma escola municipal em 
Capão Redondo, na zona sul 
da cidade, e foram resgatados 
pela CSP-Conlutas dois meses 
depois de terem chegado do 
município de Barras (PI).

Para Miguel Leme, mesmo os 
trabalhadores que tiveram au-
mento de renda com a atual polí-
tica econômica estão insatisfeitos. 
“Essa política assegurou um ga-
nho para o trabalhador da porta 
para dentro, mas da porta para a 
rua a educação, a saúde e o trans-
porte estão um lixo”, declarou.

Ele mostrou que recentes 
dados econômicos apontam o 
fracasso do modelo: queda dos 
investimentos e da produção 
industrial, baixo crescimento 
do PIB e fuga de capitais. “A ta-
refa que está posta para nós é a 
construção de uma alternativa 
política de esquerda”, afirmou.

Jornadas de junho
Os palestrantes divergiram 

quanto às manifestações no 
país em junho passado e sobre 
seu significado para a atuação 
política daqui por diante. Na 

visão de Atnágoras Lopes, os 
protestos questionaram as ins-
tituições, incluindo os sindica-
tos e partidos políticos, e mos-
traram a insatisfação de uma 
juventude trabalhadora, “cuja 
única experiência de governo 
a ter presenciado foi a do PT”. 
Apesar de reconhecer que as 
“jornadas de junho” ainda re-
querem um “balanço científi-
co”, o sindicalista destacou “a 
nova relação de forças no país”. 

No dia 22, diversas enti-
dades, movimentos sociais e 
grupos de esquerda reuniram 
mais de 2,5 mil ativistas no Es-
paço Unidade de Ação em pro-
testo aos gastos com a Copa, a 
falta de investimentos em ser-
viços públicos e a criminaliza-
ção dos movimentos sociais.

Na avaliação de Miguel 
Leme, a pauta dos protestos de 
2013 mostrou a necessidade 
de reformas que não podem 
ser feitas dentro do sistema 
capitalista. “[O ex-presidente] 
João Goulart, que não foi ne-
nhum revolucionário, tentou 
fazer reformas e foi derrubado 
pelo golpe”, lembrou. “Temos 
de unificar a esquerda e cons-
truir ferramentas de luta.”

Já Chico de Oliveira mos-
trou seu ceticismo quanto à 
possibilidade de reproduzir 
as manifestações de junho 
passado com a mesma inten-
sidade. “Elas são um ponto de 
partida, e não de chegada”, 
afirmou.

Representante da CSP-Conlutas, Paulo Barela destacou o momento em que ocorre o Congresso do Sintrajud. “[Este 
congresso] acontece no momento em que os trabalhadores se levantam contra os governos burgueses”, disse.

Barela mencionou o encontro do fórum “Unidade de Ação” - do qual a CSP-Conlutas participa - que reuniu 2,5 mil 
ativistas de todo o país em São Paulo e aprovou um calendário de manifestações para o período da Copa. O movimen-
to questiona os gastos com o evento, enquanto serviços públicos seguem sucateados.

O sindicalista inseriu a campanha salarial do funcionalismo e a greve dos técnico-administrativos das universi-
dades federais neste contexto.

Congresso ocorre em momento histórico para trabalhadores

28.03.2014 - Atnágoras Lopes, Miguel Leme e Chico de Oliveira travaram um 
debate sobre a atuação da esquerda e do sindicalismo

27.03.2014 - Para Madalena Nunes o Sintrajud tem papel 
importante na retomada da classe trabalhadora.

Joca Duarte

27.03.2014 - Cristiano Moreira destacou a importância 
do Sintrajud para o movimento sindical.

Joca Duarte



proliferação do ensino jurídi-
co no país e aos critérios de 
inserção dos servidores no 
Judiciário. “Somos 1,5 milhão 
de bacharéis em direito, que 
procuram os fóruns por ques-
tão de sobrevivência e não de 
vocação.”

O impacto disso é visto 
nas crises enfrentadas hoje 
pelo poder, que em sua maio-
ria se supervaloriza e se afas-
ta cada vez mais da realida-
de. “Nas faculdades, não nos 
ensinam direito sindical, não 
discutimos a importância do 
ser humano neste contexto. 
Aprendemos tão somente leis 
e isso nos distancia. O Judici-
ário como um todo vive essa 
crise de absorver a vida alheia 
diferentemente do que ela [a 
vida] é”, comentou Britto.

“A cultura do Poder no 
Judiciário é constante, princi-
palmente nas altas instâncias, 
que se entendem como de 
fato superiores. Passa [o Judi-
ciário] a julgar os conflitos a 
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7º Congresso do Sintrajud homenageia fundadores do Sindicato
Emoção e lembranças deram o tom da abertura do congresso

Por Caê Batista

A cerimônia de abertura do 
7º Congresso do Sintrajud, 

dia 27, homenageou seus fun-
dadores e representações de 
suas diretorias. Não poderia ser 
diferente, ainda mais no ano em 
que a entidade completa suas 
“18 primaveras”. A unificação 
reuniu sob a mesma bandeira 
as entidades de servidores da 
Justiça Federal e Militar (Sinjus-
fem), Justiça Trabalhista (Sintra-
jus) e Justiça Eleitoral (Sindjuse).

“Foi uma sábia decisão, que 
influenciou o país inteiro”, dis-
se Adilson Rodrigues, um dos 
fundadores do Sintrajud e ho-
menageado no evento. “É uma 
homenagem singela e respeito-
sa aos que se dedicaram a cons-
truir o Sintrajud, mas são mui-
tos os que se dedicaram”, disse.

Adilson disse sentir-se hon-
rado pelas experiências vividas 

no movimento sindical, sobre-
tudo com a amizade construída 
ao longo dos anos, em especial 
com o seu “irmão” de batalhas 
Ivo Oliveira Farias, fundador do 
Sintrajud e da subsede de San-
tos, também homenageado. 

O primeiro a ser homena-
geado foi Démerson Dias, para 
quem, a maior vitória daque-
la geração de ativistas foi a 
unificação, “que não foi fácil”. 
“Reivindico toda a nossa his-
tória, inclusive dos sindicatos 
pré-unificação. São processos 
feitos de dores, e por isso são ri-
cos”, disse. Démerson lembrou 
dos funcionários do Sintrajud, 
em especial do economista Wa-
shington Moura Lima, que já 
assessorava as entidades desde 
antes da unificação.

Ao resgatar um pouco do 
processo de unificação, Nee-
mias Freire disse estar repre-
sentando nesta homenagem 

muita gente que participou 
daquele momento. O servidor 
lembrou que na escolha do 
nome da nova entidade, os ati-
vistas pensaram: “Vamos criar 
uma sigla que não exista”, daí 
surgiu o nome Sintrajud, único 
no país. Neemias disse que o 
sindicalismo precisa se reinven-
tar, aproximando-se dos novos 
servidores. “[É preciso] apren-
der com o passado e projetar o 
futuro”, concluiu.

Diretora do Sintrajud na pri-
meira gestão após a unificação, 
Ana Luiza de Figueiredo Gomes 
destacou que fez parte da ge-
ração que derrubou a Ditadu-
ra Militar. “Quem viveu aquele 
processo aprendeu que a classe 
trabalhadora organizada e uni-
da é invencível”.

Ela disse que os dirigentes 
do PT – que governam o país - 
perderam esse sentimento; por 
isso, se venderam. “Mas vamos 

passar por cima deles, junto 
com essa juventude. É um so-
nho antigo, mas é de todos nós”.

Homenageada em nome 
dos aposentados, Ana Maria 
Fevereiro destacou que uma 
das lutas do segmento foi para 
impedir a taxação dos inativos. 
“O que marcou a luta dos apo-

sentados foram as caravanas 
a Brasília”. “Mas em 2003 (com 
a reforma da previdência do 
governo Lula), recebemos esse 
golpe, que não traz nenhum 
retorno e deve tocar a todos os 
servidores”, disse, destacando a 
luta pela aprovação da PEC 555 
que acaba com essa taxação.

Reforma e CNJ não alteraram perfil 
conservador e de cúpula do Judiciário

Painel viu poucas alterações na essência do Judiciário dez anos após a Emenda 45

Por Camila Gaia

“A primeira grande crise 
enfrentada pelo Judiciário 
brasileiro veio em decorrência 
de um aumento no volume 
de processos ocorrido no pe-
ríodo pós-ditadura”. Com essa 
afirmação, o advogado e mem-
bro honorário vitalício da OAB 
Cezar Britto contextualizou 
os delegados e ouvintes do 
7º Congresso Estadual do Sin-
trajud sobre um dos cenários 
que motivaram a promulgação 
da Emenda Constitucional n° 
45/2004, que causou altera-
ções nas atividades do Judici-
ário nacional. 

Cezar Britto disse que, à 
época da ditadura, o Judiciário 
vivia sob o domínio dos mi-
litares e compactuava com o 
regime. De mesma opinião, o 
juiz do trabalho Grijalbo Couti-
nho falou que o poder sempre 
aceitou as normas autoritárias. 
“Ele nunca reagiu ao regime 
militar, pelo contrário: no Bra-
sil, paradoxalmente, o regime 
foi menos sangrento do que 
na Argentina e no Chile, por 
exemplo, porque o Judiciário 
legitimou os abusos.”

Discutida por um período de 
12 anos, a Emenda 45, de acor-
do com o juiz do trabalho, aca-
bou assumindo um caráter con-
servador. “Ela ficou tramitando 
esse tempo todo porque nunca 
foi uma prioridade. O próprio 
Judiciário não tinha interesse na 
Emenda porque queria manter 
o seu status quo e temia sofrer 
influências externas.”

“O perfil ainda é conserva-

dor. Ele valoriza e prestigia as 
cúpulas. O próprio CNJ [Conse-
lho Nacional de Justiça] é um 
órgão que poderia abrir mais 
o Judiciário e não só cuidar do 
seu planejamento”, disse Gri-
jalbo, criticando a ausência de 
representantes dos servidores 
e da própria população dentro 
do Conselho.

“Houve mudanças a partir 
da Constituição de 1988, mas 
ainda assim o Judiciário é uma 
organização que privilegia as 
altas instâncias que continua-
ram tendo uma forte relação 
com o poder político instituí-
do”, afirmou Juary Chagas, mili-
tante do movimento sindical e 
instrutor colaborador do Ilaese 
– Instituto Latino-Americano 
de Estudos Socioeconômicos.

Cezar Britto fez críticas à 

partir de uma ótica onde não 
há vinculação com os proble-
mas da sociedade porque, de 
fato, eles pertencem a outra 
camada da sociedade”, com-
pletou Juary.

“
“

“É impossível falar em mudanças 
profundas ou de perfil quando a 

questão não é só a mudança do poder. 
Sem a transformação da sociedade, 

nenhum poder vai mudar. O judiciário 
tem muito a fazer, mas não fará se a 

sociedade não reivindicar mudanças 
profundas.”  Grijalbo Coutinho, juiz do Trabalho

Joca Duarte

27.03.2014 - Atuais e antigos diretores do Sintrajud foram homenageados.

29.04.2014 - Painel teve a presença de Cezar Britto, Grijalbo 
Coutinho e Juary Chagas que teceram críticas ao CNJ 

Joca Duarte
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“Brasil é único país da AL que não 
puniu nenhum torturador”, diz anistiado

Na mesa dos 50 anos de resistência à ditadura militar, papel de empresários e do Judiciário na repressão também foi criticado

31.03.2014 - Cerca de mil 
manifestantes ocuparam o pátio do 
36º Distrito Policial (DP) de São Paulo, 
na rua Tutoia, no Paraíso, durante 
ato público "Ditadura Nunca Mais", 
organizado pela Comissão Estadual 
da Verdade Rubens Paiva. O local 
abrigou nos anos da ditadura a sede 
do DOI-Codi de São Paulo, um dos 
mais importantes centros de repressão 
política e de tortura do País. Segundo 
dados da comissão, cerca de 8 mil 
pessoas foram torturadas no local 
entre 1969 e 1978. 

Hélcio Duarte Filho

A impunidade dos agen-
tes da repressão mili-
tar e das empresas que 

patrocinaram ações ilegais foi 
questionada na última mesa do 
segundo dia do 7º Congresso 
do Sintrajud –“50 anos de resis-
tência à ditadura militar”.

“O Brasil é o único país da 
América Latina onde nenhum 
torturador foi parar na cadeia”, 
disse o advogado Américo Go-
mes, anistiado político e coor-
denador do comitê de presos e 
perseguidos políticos da antiga 
Convergência Socialista.

Ele defendeu a luta para 
que os agentes da repressão e 
empresas que os patrocinaram 
sejam punidos. Para Américo, 
o argumento da prescrição e 
o uso da Lei da Anistia para 
beneficiar torturadores e as-
sassinos são questionáveis. “A 
Corte Internacional de Direitos 
Humanos diz que crimes como 
estes não prescrevem”, disse. O 
debatedor criticou a falta de es-
trutura para o funcionamento 
das Comissões da Verdade.

Ao destacar o papel de em-
presas no apoio às ações da 
ditadura, citou uma série de 
empresas que comprovada-
mente ajudaram a financiar a 
repressão, como o Bradesco, a 
Odebrecht e a “Folha de S. Pau-
lo”. “O grande problema é que 
estas empresas que ganharam 
muito dinheiro [do estado, na 
época da ditadura] continuam 
ganhando”, disse. “O golpe civil-
-militar foi realizado a serviço 
de alguém, existiu interesse de 
empresas. A ditadura era uma 
ditadura de classe”, afirmou.

Servidores que participaram 
do debate destacaram a impor-
tância do tema e defenderam 
a criação de uma Comissão da 
Verdade também no Judiciário 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ES-
TADO DE SÃO PAULO– SINTRAJUD/SP, por seus coordenadores, em con-
formidade com o Estatuto Social da Entidade (artigo 38), faz saber que re-
alizará ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no próximo dia 10 de abril 
de 2014, a ser instalada às 15 horas, em 1ª convocação com a presença 
de pelo menos metade mais um dos associados quites com a tesouraria e, 
em 2ª convocação, trinta minutos após, em qualquer número, no saguão 
do Fórum Ruy Barbosa, situado na Avenida Marques de São Vicente, 235, 
Barra Funda, São Paulo/SP. 

PAUTA: 
1. Avaliar o movimento do dia 10 de abril e a resposta do STF quanto à 
instalação de mesa de negociação;
2. Deliberar proposta de paralisação por tempo indeterminado a partir de 
29 de abril.  
3.  Outros assuntos de interesse da categoria.

São Paulo, 04 de abril de 2014 

Adilson Rodrigues Santos     Inês Leal de Castro     Maurício Rezzani
Coordenadores Gerais

Tarcísio Ferreira        Maria Angélica Olivieri
Coordenadores Executivos

28.03.2014 - Américo Gomes defendeu a luta para que os agentes da repressão e 
empresas que os patrocinaram sejam punidos. 

em São Paulo. A servidora Lygia 
Siqueira Porto disse que dois 
ex-presidentes do TRT-2, foram 
frequentadores assíduos do 
Dops, o Departamento de Or-
dem Política e Social. O órgão 
do governo tinha a função de 
reprimir movimentos políticos 
contrários ao regime – foi o lo-
cal onde muitos foram tortura-
dos e mortos.

O servidor Thiago Gonçalves 
parabenizou o sindicato pela 
iniciativa de organizar a mesa, 
disse que o tema é “tardio no 
Brasil” e também defendeu a 
criação da comissão. Já Pedro 
Parecido disse que o Judiciário 
não apoiou apenas a ditadura 
militar, mas “todas as ditaduras 
e até a escravidão”. E questionou 
a crescente criminalização das 

lutas sociais nos governos do PT.
A servidora Ana Luiza Fi-

gueiredo Gomes ressaltou a 
importância de levar o tema à 
categoria. “Temos uma geração 
que não teve acesso ao que es-
tamos conversando aqui”, disse. 

Mas também apontou um elo 
entre o passado e o que ocorre 
agora. “O papel que o Judiciário 
cumpriu na ditadura é o papel 
que está cumprindo hoje”, afir-
mou, citando a criação até de 
tribunais de exceção para coibir 

as manifestações.
Ela lamentou que o governo 

Dilma esteja preparando junto 
com Alckmin projetos que res-
tringem o direito de protestar 
– “um novo AI-5”, disse.

Joca Duarte

31.03.2014 - Servidoras do Judiciário - Akiko e Ana Luiza - 
em ato que lembrou o golpe civil-militar.


