
Assembleia aprova campanha salarial 
unificada e aponta reivindicações ao STF

Foram eleitos os delegados à Ampliada e os membros de GT de Carreira. 
Assembleia também definiu critérios de participação no 7º Congresso do Sintrajud

Por Caê Batista

Os servidores do Judi-
ciário vão participar 
das atividades da 

campanha salarial unifica-
da, na primeira semana de 
fevereiro, em Brasília (veja 
calendário nesta página), e 
vão construir junto com os 
demais segmentos do fun-
cionalismo as mobilizações 
deste ano. Essas foram duas 
decisões da assembleia reali-
zada no sábado, 1.

Na opinião dos servidores, 
as reivindicações dos servi-
dores públicos encontram 
eco nas palavras de ordem 
expressadas nas Jornadas de 
Junho do ano passado. “Es-
tamos lutando por um servi-
ço público de qualidade, por 
serviço público padrão FIFA”, 
disse Henrique Sales, diretor 
do Sintrajud.

“A população sente no dia 
a dia a piora dos serviços pú-
blicos, e nós sentimos a piora 
generalizada das condições 
de trabalho. Hoje, na cate-

goria, existe uma maior com-
preensão da necessidade da 
unidade entre todos os servi-
dores do serviço público”, dis-
se Inês Leal de Castro, direto-
ra do Sintrajud e da Fenajufe.

Há ao menos outros três 
fatores que podem favorecer 
a campanha salarial unificada 
do funcionalismo: a Copa do 
Mundo, as eleições e o passa-
do recente. Em 2012, quando 
o funcionalismo se uniu, o 
governo Dilma Rousseff (PT) 
foi obrigado a conceder o re-
ajuste de 5% ao ano.

Questões específicas
A necessidade da cam-

panha unificada não subtrai 

as reivindicações específicas 
que serão feitas ao Supremo 
Tribunal Federal (ver mais na 
página 3): “Aprendemos com 
a caminhada. Nessa correla-
ção de forças, a luta isolada 
está fadada à derrota, mas a 
unidade não abstrai questões 
específicas”, argumentou 
Adilson Rodrigues, diretor do 
Sintrajud e da Fenajufe.

Parte dessa pauta espe-
cífica será debatida na reu-
nião ampliada da Fenajufe, 
que acontece no sábado, 8. 
A assembleia elegeu 10 dele-
gados e 5 observadores que 
participarão da reunião.

Para o diretor Tarcísio 
Ferreira é preciso canalizar 

as forças (de uma eventual 
greve) dentro do Poder Judi-
ciário: “Vamos conciliar esse 
esforço de unidade com as 
reivindicações (específicas)”.

Plano de Carreira
Outra decisão da assem-

bleia foi a formação do Grupo 
de Trabalho Regional (GTR) de 
Carreira - que ficará responsá-
vel pela formulação de uma 
proposta de plano de carreira. 
O grupo será formado por cin-
co membros: João Evangelis-
ta (aposentado); Marcio Lóis 
(aposentado) e Raquel Morel 
Gonzaga (servidora do TRE), 
além de dois membros da 
diretoria do Sintrajud, que se-

rão indicados posteriormen-
te. O GTR vai definir quem 
será o representante no GT 
de carreira nacional.

“Essas cinco pessoas vão 
apenas coordenar os traba-
lhos, mas será um fórum am-
plo”, destacou Fausta Fernan-
des, diretora do Sintrajud. Pela 
decisão da assembleia, as reu-
niões do GTR serão abertas a 
qualquer interessado.

7º Congresso do Sintrajud
A assembleia definiu que 

todo servidor que for filiado 
ao Sintrajud até 10 de feverei-
ro poderá participar como de-
legado do 7º Congresso da en-
tidade, que acontece entre 28 
e 30 de março, em Embu das 
Artes. As inscrições ao evento 
poderão ser feitas entre 10 de 
fevereiro e 10 de março, junto 
à secretaria do Sindicato. Em 
caso de saída do quadro de 
associados, o servidor, mesmo 
que esteja inscrito como dele-
gado, perderá essa condição 
e não poderá participar do 7º 
Congresso.

01.02.2014 - Assembleia e Conselho de Base, no auditório do Sintrajud, debatem a campanha salarial deste ano.

Calendário de atividadeS
Dia 5: Ato conjunto em frente ao ministério do Planejamento

Dia 6: Seminário sobre Dívida Pública

Dia 7: Reunião nacional das entidades de servidores públicos

Dia 8: Reunião ampliada da Fenajufe. 

Jesus Carlos

CNJ aprova isonomia nos cartórios eleitorais 

Gasto com funcionalismo é 24% menor do que em 1995 

Sindicato cobra CJF por atrasado do reenquadramento 

TRF-3 reduz auxílio de dependentes com deficiência 

Sintrajud cobra melhores condições de trabalho na JF 
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TRF-3 reduz valor do auxílio 
pré-escolar de dependentes 

com deficiência
Sintrajud está buscando a presidência do tribunal para reverter a medida

Por Caê Batista

Em dezembro, a administra-
ção do TRF-3 informou os 
servidores que o teto do au-

xílio pré-escolar dos dependen-
tes com desenvolvimento men-
tal incompleto será reduzido.

Enviado por e-mail, o co-
municado atribui a redução ao 
despacho 0207542 da diretoria 

geral do tribunal, que foi publi-
cado no processo SEI 0017681- 
63.2013.4.03.8000.

No comunicado, afirma-se 
que “o valor teto do benefício 
passará a ser o estabelecido 
pelo Conselho da Justiça Fede-
ral (Resolução CJF 004/2008), 
não sendo mais autorizado o 
pagamento em dobro relativo 
ao valor do auxílio pré-escolar”.

Desde que tomou ciência 
da situação, o Sintrajud tem 
buscado as informações neces-
sárias para defender esse direi-
to da categoria. O Departamen-
to Jurídico peticionou junto à 
presidência solicitando cópias 
do despacho e do processo e 
aguarda o deferimento do pe-
dido para poder encaminhar  
providências contra o corte.

Trabalhadores são perseguidos 
na UFABC por denunciarem 

caso de assédio moral

23 trabalhadores da Uni-
versidade Federal do 
ABC sofrem processos 

administrativos por terem 
denunciado o assédio moral 
na universidade. Dos 23 pro-
cessados, oito correm o risco 
de demissão, sendo que seis 
são dirigentes sindicais.

Em 2013, os trabalhadores 
denunciaram à reitoria que o 
chefe do setor de NTI destra-
tava os seus subordinados, 
conduta que levou alguns co-
legas à depressão. A denuncia 
foi feita junto com o sindicato 
da categoria, o SintUFABC.

A reitoria, em vez de pu-
nir o assediador, abriu pro-
cessos administrativos contra 
os que denunciaram e pas-
sou a perseguir os dirigentes 
sindicais. “Trabalho com ser-
vidores públicos há 12 anos e 
nunca encontrei um nível de 
arbitrariedade como nesse 
processo administrativo”, diz 
o advogado Cesar Lignelli, 

que está atuando na defesa dos 
processados. Ele diz que é um 
“ataque ao sindicato”.

O SintUFABC está em cam-
panha contra a perseguição, e 
conta com o apoio de entida-
des sindicais como o Sintrajud, 
a Fenajufe e a CSP-Conlutas. Em 
9 de janeiro, na UFABC, foi reali-
zado um ato em defesa dos tra-

balhadores. Já foram feitas 
denúncias na Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT) e na Coordenação Na-
cional de Defesa das Liber-
dades Sindicais, do Ministé-
rio Público do Trabalho.

Maiores informações: 
www.ufabcsemassedio.
wordpress.com

Sintrajud discute fim da 
taxação dos inativos com 

presidente da OAB/SP

No final do ano passado, o Sin-
trajud, junto a outras entidades 
representantes do funcionalis-

mo, reuniu-se com o presidente OAB 
de São Paulo, Marcos da Costa, para 
buscar apoio à PEC 555/06, que prevê 
a extinção da contribuição previdenci-
ária sobre aposentados e pensionistas. 

A taxação foi imposta na reforma da 
previdência de 2003, pelo governo Lula. 
Costa vai levar a questão à diretoria e à 
comissão de direito previdenciário e ao 
conselho federal da OAB, para que a en-
tidade possa se posicionar.

Leia mais: http://migre.me/hHpvH

Isonomia entre 
cartórios aguarda despacho 

na Mesa da Câmara

Depois de muita pressão, em 20 de 
dezembro, o anteprojeto de lei que 
trata da isonomia entre os chefes 

de cartórios eleitorais foi enviado pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) ao Congresso 
Nacional. Tramita como PL nº 7.027/2013, 
o projeto aguarda despacho na Mesa dire-

tora da Câmara dos Deputados.
O projeto prevê a isonomia de remu-

neração entre chefes de cartórios eleito-
rais das capitais e do interior, e também a 
criação de novos cargos e funções. 

Leia mais: http://migre.me/hIpYL

Núcleo de 
Aposentados se reúne 

toda quarta-feira, 
a partir das 14h

Todos aposentados e pensionistas da categoria estão 
convidados a participar do Núcleo de Aposentados 
do Sintrajud (NAS). As reuniões acontecem a partir 

das 14h, às quartas-feiras. A partir das 14h é ministrado um 
curso de iniciação em informática, que objetiva auxiliar o 
aluno na criação de e-mails e acesso às redes sociais.

Entre 15h e 16h, acontece um debate acerca dos pro-
blemas relacionados ao segmento; e na hora seguinte são 
ministradas aulas de dança.

Flávio Conrado, coordenador do NAS, lembra que há 
computadores à disposição dos aposentados e pensionis-
tas durante o horário de expediente do Sintrajud. Participe!

Ideias
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União gasta com funcionalismo 
24% menos do que em 1995

39ª Reunião do Conselho de Base debate perdas salariais da categoria

Por Caê Batista

Em 2012, o governo fe-
deral gastou com todo 
o funcionalismo público 

um montante 24% inferior ao 
que era gasto em meados dos 
anos 1990. Dada pelo econo-
mista Washington Moura Lima, 
que assessora o Sintrajud, a 
informação desconstrói os ar-
gumentos do noticiário econô-
mico, que afirmam haver um 
descontrole nos gastos públi-
cos brasileiro.

Em 1995, como você pode 
conferir no gráfico ao lado, o 
governo federal gastava 54,5% 
de suas receitas (Receitas Cor-
rentes Líquidas) com o fun-
cionalismo. Desde então esse 
percentual não para de cair. Em 
2012, as despesas com o fun-
cionalismo corresponderam a 
30% das receitas.

Apresentados na 39ª Reu-
nião do Conselho de Base do 
Sintrajud, os dados, junto a ou-
tras informações, servirão de 
argumento para os servidores 
na campanha salarial.

Washington apresentou 
uma série de dados especí-
ficos sobre os servidores do 
Judiciário Federal. Entre junho 
de 2006, quando foi aprovado 
o PCS-3, e dezembro de 2013 
houve uma inflação média de 
50,47%. Segundo o economis-
ta, descontado os reajustes de 
5% - em janeiro de 2013 e 2014 
– seria necessário um aumento 
de 36,4% para que a categoria 
voltasse àquele patamar.

“Os servidores do Judiciário 
Federal perderam um quarto 
de sua remuneração”, exempli-
ficou Washington.

Embora o índice médio 
da inflação tenha ficado em 
50,47%, há itens “essenciais na 
vida dos trabalhadores” que 
tiveram aumentos muito supe-

riores no período. É o caso da 
alimentação, que subiu 85,10% 
e da assistência médica, que 
aumentou 59,46%.

Se os vencimentos dos 
servidores (considerando o 
vencimento básico + a GAJ) 
acompanhassem o crescimen-
to inflacionário, um técnico 
em final de carreira deveria 
receber R$ 2.141,76 a mais por 
mês, por exemplo. Já um ana-
lista em final de carreira deve-
ria estar recebendo R$ 3.514, 
ou +28,83%, ao mês.

As despesas com os servi-
dores do Poder Judiciário es-
tão tão defasados que para a 
instituição chegar ao limite da 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
teria que conceder um reajuste 
de 140% (veja tabela).

Abordando execução orça-
mentária do governo federal, 
Washington explicou que os 
recursos que não são executa-
dos acabam virando superávit 
primário, “que é o que efeti-
vamente sobra do orçamento 
para o pagamento da dívida 
pública”. Para 2014, há uma 
previsão de que 42,42% das 
receitas da União sejam des-
tinados à dívida pública, que 
engloba as dívidas interna e 
externa.

Diante desses dados, Adil-
son Rodrigues, diretor do 
Sintrajud e da Fenajufe, des-
tacou que o problema não é 
a falta de dinheiro, mas sim “a 
prioridade na destinação dos 
recursos”. “Há uma política de 
Estado de desprestígio do fun-
cionalismo, que faz com que os 
recursos que o país tem sejam 
destinados a outros fins que 
não a valorização dos servido-
res públicos”, denunciou.

Para ele, todos os servido-
res do Judiciário Federal de-
vem estar unidos para “cobrar 
o que nos é devido”.

Sindicato volta a cobrar do CJF atrasados 
do reenquadramento da Justiça Federal 

Conselho da JF diz não haver previsão para pagar; falta de empenho do 
CJF em resolver problema e prioridade dada a juízes aumenta insatisfação na categoria

Por Hélcio Duarte Filho

O sindicato voltou a cobrar 
do Conselho da Justiça 
Federal o pagamento dos 

valores retroativos relativos ao 
reenquadramento. A JF é o único 
ramo do Judiciário Federal que 
ainda não pagou o passivo aos 
servidores e não tem previsão de 
quando irá fazê-lo. Por enquan-
to, nem sequer recursos extras 
foram solicitados à Secretaria de 
Orçamento do Ministério do Pla-

nejamento (SOF). 
A secretária-geral do CJF, Eva 

Maria Ferreira Barros, disse ao di-
retor do Sintrajud-SP Antônio Me-
lquíades, o Melqui, que o órgão 
está fazendo um levantamento do 
crédito suplementar que necessi-
ta para atender todas as áreas da 
Justiça Federal e que a questão do 
reenquadramento será inserida 
neste pedido. Alegou ainda que 
só poderá requerer recursos ex-
tras depois que a SOF soltar por-
taria regulamentando os procedi-

mentos para solicitação de crédito 
suplementar, o que, segundo ela, 
só deve ocorrer em março. De 
acordo com Eva, o passivo foi 
pago no TRF-1 e no CJF por meio 
de saldos orçamentários próprios 
destas instâncias da JF. 

Ela disse ainda que o passivo 
do reenquadramento deverá fazer 
parte de uma reunião que ela terá 
com o secretário de Orçamento 
do Planejamento, José Roberto 
Fernandes Júnior, em fevereiro. 
Segundo Melqui, a secretária-ge-

ral do CJF se mostrou preocupa-
da com o reflexo no Judiciário do 
contingenciamento orçamentário 
que o governo deverá anunciar 
em breve e com eventuais obje-
ções do Planejamento ao passivo 
em questão. 

A falta de empenho do CJF 
em buscar recursos para pagar o 
que é devido aos servidores vem 
gerando grande insatisfação na 
categoria e vem sendo questiona-
do pelo sindicato e pela federação 
nacional (Fenajufe). No final do 

ano passado, o CJF conseguiu re-
cursos extras para pagar passivos 
do auxílio-alimentação, o que be-
neficiou apenas os magistrados, 
e não obteve nada para pagar a 
dívida que tem com os servidores. 
“O que está nos parecendo é que 
a administração Fischer só tem 
como prioridade a cúpula do Ju-
diciário”, critica Adilson Rodrigues, 
também dirigente do sindicato, 
referindo-se ao presidente do Su-
perior Tribunal de Justiça e do CNJ, 
ministro Felix Fischer. 

Veja aqui o quanto seria o seu salário caso ele tivesse sido reajustado pela inflação desde junho de 2006



Aposentados buscam visibilidade para 
luta pela paridade na campanha salarial

Servidores aposentados do Judiciário e de outros setores participam do lançamento da 
campanha salarial e entregam documento com reivindicações à Presidência da República 

Por Hélcio Duarte Filho

Aposentados participa-
ram, em São Paulo, do 
lançamento da campa-

nha salarial do funcionalismo. O 
principal objetivo deles é levan-
tar a bandeira em defesa da pa-
ridade de salários e direitos com 
quem está na ativa.

“A nossa participação é 
fundamental porque você con-
segue dar volume à luta e dar 
visibilidade aos aposentados”, 
observou o servidor Flávio 
Conrado Junior, coordenador 

do Núcleo dos Aposentados 
do Sintrajud, logo após o ato 
de lançamento da campanha, 
em 22 de janeiro. 

Neste mesmo ato, aposen-
tados defenderam a adesão 
à mobilização que se inicia. A 
aposentada Regina Lima propôs 
a realização de um seminário 
nacional no qual o tema central 
seja o direito à aposentadoria, 
que, segundo avaliou, segue 
muito ameaçado.

ato na Paulista
No dia seguinte ao lança-

mento da campanha salarial, os 
aposentados fizeram uma mani-
festação em frente ao escritório 
da Secretaria-Geral da Presidência 
da República em São Paulo, na av. 
Paulista. O protesto teve como 
reivindicação central a defesa da 
paridade – documento com as 
demandas foi entregue à asses-
soria da Presidência, que recebeu 
uma comissão. A servidora apo-
sentada da Justiça Eleitoral Akiko 
Akiyama, que integrou a comis-
são e participou dos atos, acredi-
ta que a categoria precisa reagir 
aos ataques à aposentadoria. 

Para Ana Fevereiro, a pre-
sença dos aposentados preci-
sa aumentar. “É um trabalho 
que vem sendo feito há muito 
tempo, há dez anos estamos 
sendo descontados”, disse, 
referindo-se à luta contra a 
taxação dos benefícios, outra 
reivindicação do setor.

‘todo esforço é válido’
O aposentado Marcio Lois, 

também da JE, que esteve nos 
dois atos, vê com certo ceticis-
mo a possibilidade de o gover-
no Dilma Rousseff conceder 

alguma coisa, mas, nem por 
isso, descarta a importância das 
mobilizações. “Todo esforço é 
válido. Acho que o máximo que 
o governo vai dar é uma esmola, 
mas não é por causa disso que a 
gente não vai lutar”, disse. 

Para Flávio Conrado, a luta 
pela paridade é também a luta 
contra a uma política que bus-
ca nivelar os benefícios por bai-
xo. “Eu diria que é um processo 
que ocorre insidiosamente”, 
observou, ao destacar a urgên-
cia da participação na campa-
nha que se inicia.

Sintrajud cobra melhores condições de 
trabalho em varas previdenciárias e criminais

Ar condicionado não funciona, balcões e maçanetas dão choques e buracos no piso são alguns dos problemas do prédio

Por Caê Batista

“Às 16h, não consegui-
mos mais trabalhar por cau-
sa do calor”. A frase é da di-
retora de secretaria Armínda 
Tosti e expressa a dificuldade 
se trabalhar em alguns anda-
res do fórum ministro Jarbas 
Nobre devido ao mau funcio-
namento do ar condiciona-
do.  O prédio fica próximo ao 
TRF-3, na rua Ministro Rocha 
Azevedo, e abriga varas pre-
videnciárias e criminais .

Abrir as janelas seria uma 
alternativa, mas elas podem 
cair, como já aconteceu. Os ser-
vidores do prédio contam que 
havia cartazes nos banheiros 
alertando sobre o risco.

O mau funcionamento do 
ar condicionado é antigo, e é só 
um dos problemas do prédio. 
Outro é o carpete, que além 
de estar soltando em vários 
lugares, é feito de um material 
que acumula energia estática. 
É comum receber descargas 
elétricas ao tocar em balcões 
e maçanetas. “Já tivemos um 
colega que usava marca-passo 
que teve que ser transferido”, 
disse uma servidora.

O piso tem buracos, o que já 

causou um acidente de trabalho 
na vara em que Armínda traba-
lha, levando a servidora aciden-
tada a se afastar por três dias.

Segundo o diretor do nú-
cleo de apoio administrativo, 
Luis Laragnoit, medidas estão 
sendo adotadas pela adminis-
tração para amenizar os pro-
blemas. Entre elas está a troca 
dos 68 condensadores do pré-
dio, o que permitirá o funcio-

namento normal do ar condi-
cionado. Já foi feita a troca de 
seis torres de resfriamento.

Está prevista para começar 
em maio a reforma de toda a 
fachada do prédio, e a troca do 
piso está em processo de licita-
ção, informou Laragnoit.

Sintrajud já denunciou 
os problemas

Esses problemas já foram 

denunciados pelo Sintrajud, 
que vem cobrando soluções 
das administrações. Para a di-
retora do Sindicato Angélica 
Olivieri a reforma está atra-
sada. “Queremos que as me-
didas que estão sendo anun-
ciadas sejam feitas e com 
qualidade”, disse.

Angélica explica que as 
condições do prédio mostram 
que “a JF não está isenta da 

política de sucateamento que 
atinge todo serviço público”.

“A administração está em-
penhada cumprir as metas 
impostas pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) – re-
sultado de uma política do 
Banco Mundial – mesmo que 
seja em detrimento da saúde 
dos servidores. Vamos acom-
panhar a reforma de perto”, 
concluiu. 

29.01.2014 – Piso esburacado e carpete 
solto são alguns dos problemas em uma 

das varas do prédio Ministro Jarbas Nobre

19.12.2013 – Não é só na JF que há problemas. No final de 2013, o 
TRT-2 inaugurou um novo fórum, na Zona Leste. Como dá para ver 

na fachada, a reforma do prédio ainda não terminou.

Ennio Brauns

13.12.2013 – Um dos fundadores da subsede, Ivo Oliveira 
Farias discursa. Ao seu lado, de camisa rosa, também 

fundador da subsede e anfitrião da festa, Adilson Rodrigues.

19.12.2013 – Salão nobre do Club Homs – 
na Av. Paulista - ficou lotado na tradicional 

festa de final de ano do Sintrajud.

13.12.2013 - Em Santos, festa de final de ano celebrou os 17 anos 
da subsede da Baixada. Salão do Maison, na Ilha Porchat, quase 

ficou pequeno com a animação dos presentes.

Jesus CarlosMarcela MattosMarcela Mattos
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Festas de final de ano


