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AGENDA

JF/TRF-3
Segunda, 09/06: “arrastões” em todos os setores
Terça, 10/06:  concentração desde o período da manhã, na frente dos prédios
14h – concentração em frente ao Fórum Pedro Lessa, na Avenida Paulista

TRE
Segunda, 09/06: ” arrastões”  com a participação dos colegas da JT e JF
Terça, 10/06: 14h – concentração em frente ao prédio da rua Francisca Miquelina, com debate sobre a PEC 
59.  Em seguida, os servidores vão se juntar aos colegas da JT e da JF na Avenida Paulista

TRT
Segunda, 09/06:  10h – concentração no Fórum Ruy Barbosa (Barra Funda) e “arrastões” durante todo o dia
Terça, 10/06: 7h30 – concentração no Fórum Ruy Barbosa.  12h – caravana para a Avenida Paulista

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
13h em frente ao Fórum Pedro Lessa, na Avenida Paulista
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O substitutivo ao PL 6613/09 
chegou à Comissão de Finanças e 
Tributação no dia 3. Na média, ele 
prevê reajuste de 56% à catego-
ria, aplicando a GAJ de 90% sobre 
o Vencimento Básico estabeleci-
do no PL 6613/09 original. A ele-
vação da GAJ para 90% do VB já 
vai acontecer em janeiro de 2015.

O substitutivo é resultado 
dos trabalhos da comissão de 
negociação entre os tribunais 
superiores e a Fenajufe. A pres-
são da categoria foi decisiva 

DATA-BASE:
O governo federal desrespeita o artigo 37 da Constituição, que garante aos trabalhadores do serviço 
público o direito à data-base. Sem ela, as diferentes categorias do funcionalismo têm de lutar por pla-
nos de carreiras específicos, mas isso enfraquece a luta contra a obstrução do governo Dilma Rousseff 
(PT) aos reajustes salariais.

REPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS:
A ausência de uma data-base acelera a corrosão do poder de compra do salário dos servidores. No Ju-
diciário, as perdas já somam mais de 40% desde a aprovação do PCS-3, em 2006. A negociação salarial 
desses servidores é mais complicada do que a da maioria dos trabalhadores, já que qualquer proposta 
acordada com o STF tem de passar pelo Congresso e ser sancionada pelo Executivo.

ANTECIPAÇÃO DA PARCELA DE 2015 DO REAJUSTE:
Em 2012, com a greve unificada, os servidores federais venceram a política de reajuste zero imposta 
pelo governo Dilma e conquistaram um reajuste de 15,8%, em 3 parcelas anuais. A última parcela será 
paga em 2015. Mas aquele aumento já foi corroído pela inflação e, como medida emergencial, a cam-
panha unificada deste ano exige a antecipação da parcela de 2015.

REPÚDIO ÀS CARREIRAS EXCLUSIVAS:
A criação de carreiras exclusivas nos tribunais superiores tem sido discutida no STJ, no TSE e no STF 
e representa uma tentativa de fragmentar a categoria. Dessa forma, ficaria mais fácil retirar direitos e 
arrochar salários dos servidores, que cobram uma posição firme do Supremo contra essa proposta.

PELA APROVAÇÃO DA PEC 555/06:
A Reforma da Previdência do primeiro governo Lula instituiu a contribuição previdenciária dos ser-
vidores aposentados. A cobrança é injustificada, uma vez que, durante todo o período de atividade, 
os servidores já pagaram contribuições para ter direito ao proventos de aposentadoria. A PEC 555/06 
extingue a contribuição,  mas sua votação é repetidamente bloqueada pelo governo no Congresso.

OUTRAS REIVINDICAÇÕES:
No dia 9 de maio, uma mesa de negociação foi instalada no STF, com participação dos tribunais supe-
riores e de representantes dos trabalhadores. A mesa apresentou uma tabela salarial que foi encami-
nhada à Câmara para servir como substitutivo ao Projeto de Lei 6613/09 e estabelecer a nova remu-
neração dos servidores do Judiciário Federal. Enquanto luta pela tramitação rápida dessa proposta, 
a categoria tem outros pontos a discutir na mesa de negociação: o fim das CJs e FCs, a melhoria das 
condições de trabalho, a criação de uma política contra o assédio moral, a definição de um plano de 
carreira e o pagamento de passivos, entre outros.

O Fantasma da PEC 59
Por que somos contra o Estatuto Único do Judiciário?

O arquivamento da PEC 59, que cria um estatuto único para os servidores do judiciário federal e estaduais, é uma das bandeiras desta greve. Se aprovado, o Estatuto nos retiraria do 
abrigo da Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União) sem qualquer garantia de manutenção de direitos. Entenda melhor o que diz a proposta.

A PEC 59 altera a Constituição Federal para estabelecer que 
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Fede-
ral, disporá sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judi-
ciário. O STF terá um prazo de 360 dias, a contar da data de 
publicação da Emenda Constitucional, para encaminhar o 
projeto. Não há garantia de que a elaboração do texto terá 
a participação dos servidores, nem o conteúdo do texto.

A proposta

O pedido de Emenda surgiu a partir de interesse de alguns 
setores de servidores estaduais. Entre os argumentos está o 
de que o Poder Judiciário tem uma só estrutura - a divisão 
entre o ramo federal e os estaduais tem caráter meramen-
te funcional. A pluralidade de regimes para os servidores 
ofenderia a unidade do Judiciário e a existência de regimes 
diferentes cria disparidades salariais entre servidores que 
executam o mesmo serviço.

Argumento dos autores 

A PEC está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ) do Senado e tem como relator o senador Valdir 
Raupp (PMDB/RO). No próximo dia 16, o CNJ poderá emitir 
parecer contrário à PEC, o que influenciará no relatório 
sobre a Proposta e o seu possível arquivamento.  

Status

Com a aprovação da PEC, o STF receberia carta branca 
para elaborar o estatuto e que os servidores não teriam 
qualquer garantia de preservação dos seus direitos. Vários 
destes já retirados dos servidores federais (como licença-
-prêmio, anuênios e adicional de adicional de tempo de 
serviço) não possuem garantia da manutenção nesse novo 
estatuto, sendo concreta a possibilidade de que também 
sejam retirados dos colegas que ainda os possuem.

Perda de direitos

Não existe mais a possibilidade de iso-
nomia salarial porque a Câmara alterou 
a proposta original e este era um dos 
argumentos utilizados para a criação da 
Proposta. Também não é possível obter 
equiparação salarial por via judicial 
diante da súmula 339 do STF que veda 
isonomia por decisão da Justiça.

Questão salarial
Atualmente, existem cerca de 120 mil servidores 
no judiciário federal em todo o Brasil, mas se hou-
ver uma isonomia com os servidores estaduais, a 
categoria passará a ser composta por mais de 500 
mil trabalhadores.  Se agora já é difícil nego-
ciar qualquer reposição salarial com o governo 
federal, imaginem como ficará a situação quando 
tivermos que negociar com todas as Câmaras 
legislativas e governos estaduais do país.

Dificuldades em 
negociar

Entende-se que uma lei gerada pela União e de 
iniciativa do Supremo para regular os servidores 
dos estados tenderia a influir no pacto federati-
vo, retirando a autonomia dos estados ao legislar 
sobre os seus servidores.

Inconstitucionalidade
Federação e sindicatos filiados estão em uma 
intensa campanha contra a aprovação da PEC 59. 
O Sintrajud procurou os senadores de São Paulo 
para apresentar argumentos da categoria contra 
a proposta e em outra frente enviou à sua base o 
abaixo-assinado para ser entregue aos presidentes 
dos TRTs, TREs, da JF e da JM de cada região. O abai-
xo-assinado também rejeita a criação de carreira 
exclusiva nos tribunais superiores.

O que tem sido feito

Substitutivo ao 6613/09 
dá reajuste médio de 56%

Proposta aplica GAJ de 90% sobre o vencimento básico estabelecido no PL original
para a instalação da mesa e para 
a finalização da proposta.

Na sexta-feira, 6, o STF en-
caminhou ao Ministério do 
Planejamento a previsão orça-
mentária do Poder Judiciário 
para 2015 contendo os recursos 
necessários para a aprovação 
do PL6613/09 com o substituti-
vo. Uma cópia do texto foi en-
tregue ao relator do PL na CFT, 
deputado João Dado (SDD-SP). 
“Estamos cobrando dele o rela-
tório para que o projeto possa 

ser pautado nos próximos dias”, 
explicou Adilson Rodrigues, di-
retor do Sintrajud e da Fenajufe.

O substitutivo na Câmara e 
o envio da previsão orçamen-
tária reforçam a necessidade da 
greve contra o veto do governo 
Dilma Rousseff (PT), o que já 
aconteceu antes. É necessário 
fortalecer a mobilização em 
cada local de trabalho e esten-
dê-la por todo país para exigir 
que o STF exerça a sua autono-
mia orçamentária e financeira.

Ponto por ponto, as 
nossas reivindicações:
Veja o que querem os servidores do Judiciário Federal

Os servidores da Justiça Eleitoral ameaçam paralisar totalmente o trabalho no período de registro 
de candidaturas para as eleições deste ano, que se inicia em 30 de junho. A inserção do Eleitoral no 
movimento grevista deve se dar mais fortemente nesse período, disse o servidor do TRE e diretor do 
Sintrajud Elizaldo Veríssimo. “Até porque os candidatos que vão disputar as eleições são os que vão 
julgar nossas reivindicações”, afirmou Elizaldo.

Eleitoral vai intensificar paralisação 
durante registro de candidatos

TRE: 10/06, às 11h – DEBATE SOBRE A PEC 59/13
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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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP.

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – 
SINTRAJUD, por suas coordenadoras, em conformidade com o Estatuto Social 
da Entidade, faz saber que fará realizar a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA, no dia 10 de junho do ano corrente, a partir das 13h, 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. A 
assembleia será realizada no Fórum Cível de São Paulo – Ministro Pedro Lessa, 
na Avenida Paulista, 1682, Bela Vista, São Paulo/SP.

PAUTA: 
1. Informes da Campanha Salarial; 
2. Avaliação do movimento paredista; 
3. Outros assuntos de interesse da categoria.  

São Paulo, 06 de junho de 2014. 

Inês Leal de Castro - Coordenadora Geral 
Maria Angélica Olivieri. Coordenadora Executiva

Alckmin usa PM 
e ameaça demitir 

metroviários 
Categoria propôs liberar catracas, 

mas governador não autorizou

Às 6h da manhã de sexta-
-feira (6), a Tropa de Choque 
da PM agrediu trabalhadores 
metroviários na estação Ana 
Rosa. O Metrô enviou telegra-
mas a 220 operadores de trens 
exigindo que retornassem ao 
trabalho às 14h, do contrário 
seriam demitidos. Metroviários 
foram presos ao longo de sex-
ta-feira, 6. Veja o vídeo http://
migre.me/jFyDV

Essas foram as medidas do 
governador Alckmin (PSDB) 
contra a greve dos metroviá-
rios que começou na quinta, 
5. A categoria propôs trabalhar 
com as catracas liberadas, mas 
o governo não autorizou.

Na sexta-feira, houve uma 
mesa de conciliação no TRT-2 
e uma assembleia da categoria 

depois. Mas como o governo não 
avançou na proposta, os metro-
viários mantiveram a greve. 

Em solidariedade, o diretor 
do Sintrajud Erlon Sampaio dis-
se: “Os trabalhadores metroviá-
rios têm que ter o nosso apoio. 
Enquanto os trabalhadores 
desse país não se unirem, todos 
vão sofrer juntos”.

OUTRAS GREVES
No dia 3, os professores mu-

nicipais de São Paulo encerra-
ram a greve que durou 41 dias. 
Eles aceitaram a proposta de 
incorporar o abono de 15,38%. 
Mas os professores, funcioná-
rios e alunos da USP, da Uni-
camp e da Unesp permanecem 
em greve. Parados desde o dia 
27, eles reivindicam abertura 
das negociações salariais.

Alagoas define greve e 
fortalece movimento

Os servidores do judiciário de 
Alagoas definiram entrar na greve 
a partir de quarta-feira, 11 se unin-
do a São Paulo, Bahia, Mato Grosso 
e Rio Grande do Sul na luta contra 
a PEC 59, pelo direito à data-base e 
reposição de perdas salariais.

Greve em outros setores 
do funcionalismo

Na quinta, 5, o Sinasefe 

(que representa os professores 
e técnicos das escolas federais) 
completou 46 dias de greve. Já 
os professores universitários li-
derados pelo ANDES-SN devem 
entrar em greve a partir do dia 
9. Na Fasubra (que representa 
os técnicos administrativos nas 
universidades federais) a greve já 
dura mais de 80 dias.

Veja o resumo das 
atividades da semana
02.06.14 - Comando 
de Greve da JT/Barra 

Funda entrega pauta 
de reivindicações da 

Trabalhista à presidente do 
TRT, Maria Doralice Novaes.

03.06.14 - Comando de 
Greve da Fenajufe e STF 
entregam texto substitutivo 
ao PL 6613/2009 à Câmara

03.06.14 - Conselheiro do 
Conselho Nacional de Justiça 

reúne-se com comando 
de greve e informa sobre a 

elaboração de minuta de 
nota técnica do CNJ dando 
parecer contrário à PEC 59

04.06.14 – Judiciário paulista 
reúne centenas de servidores 
no Fórum Ruy Barbosa 
em ato contra a PEC 59 e 
assembleia geral

04.06.14 – Servidores da JF 
Presidente Prudente aderem 

à greve (foto). Em Tupã, há 
paralisação de 24 horas. 

06.06.14 – Servidores 
da Baixada Santista 
realizam ato 
unificado em frente à 
JF Santos

Servidores

Joana Darc

Joana Darc

Joca Duarte

Servidores

Marcela Mattos


