
 

 

São Paulo, 30 de março de 2022. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

LUIZ EDSON FACHIN 

Ministro Presidente 

Tribunal Superior Eleitoral 

Brasília/DF 

 

 

 

 

Assunto: Campanha salarial unificada dos servidores públicos federais e pauta 

emergencial dos servidores do Poder Judiciário da União – reposição salarial 

emergencial. 

 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

 

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de 

São Paulo – Sintrajud, entidade sindical regularmente constituída, neste ato 

representado pelos dirigentes que ao final subscrevem, vem respeitosamente trazer a 

Vossa Excelência, na condição de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a 

reivindicação de apoio à demanda dos servidores e servidoras do Poder Judiciário da 

União, incluídos aí os quadros da Justiça Eleitoral, por uma reposição salarial emergencial 

neste exercício de 2022, tendo em vista o disposto nos artigos 96 e 99 da Constituição da 

República. 
 

Para subsidiar a demanda, trazemos também ao conhecimento de Vossa 

Excelência cópia de ofício endereçado ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, após reunião realizada por este Sindicato com Sua 

Excelência no dia 10 de fevereiro passado.  
 

Na ocasião e por meio do ofício em questão, o Sintrajud submeteu ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Suprema Corte considerações acerca da situação da 

carreira e remuneração dos servidores do Poder Judiciário da União, bem como a 

reivindicação de urgente abertura de canal de negociação para tratar da demanda 

emergencial da categoria na campanha salarial unificada para 2022. 
 

Na sequência, no dia 15 de fevereiro, Sua Excelência o Ministro Luiz Fux 

recebeu também a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e 

Ministério Público da União – Fenajufe, entidade representativa dos servidores do Poder 

Judiciário da União a nível nacional, para tratar da pauta da categoria. 
 

Nas reuniões, o Ministro Presidente mostrou-se sensível às colocações 



 

 

levadas pelas entidades representativas, e externou que seriam examinadas. 
 

No ofício anexado, que ora é trazido ao conhecimento de Vossa 

Excelência, o Sintrajud expõe, resumidamente, o histórico legislativo recente da carreira 

e remunerações, bem como o cenário geral da inflação acumulada e perdas desde a 

instituição do atual Plano de Cargos e Salários, de modo a justificar e contextualizar a 

pauta emergencial de reivindicações da categoria, para este ano de 2022.  
 

Considerando as especificidades do cenário atual, que a categoria não 

desconsidera, a reivindicação gira em torno de uma reposição salarial emergencial no 

índice de 19,99%, correspondente à inflação acumulada nos anos de 2019, 2020, e 2021, 

pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), sem prejuízo da posterior discussão de perdas acumuladas nos anos 

anteriores. Lembra-se que a remuneração nominal da categoria segue a mesma desde 

janeiro de 2019, quando foi implementada a última parcela de um reajuste aprovado por 

meio da Lei nº 13.317/2016. Embora escalonado ao longo de quatro exercícios 

orçamentários, em decorrência do processo negocial, esse reajuste visava repor parte das 

perdas inflacionárias de anos anteriores à sua aprovação. 
 

Sem prejuízo dessa urgente demanda, a categoria também reivindica o 

seguimento de outras pautas relacionadas à carreira, já apresentadas em ocasiões 

anteriores, seja no âmbito do Supremo Tribunal Federal, seja no âmbito do Conselho 

Nacional de Justiça. 
 

Ao mesmo tempo em que veicula a reivindicação a essa Corte Superior e 

ao Supremo, tendo em vista o regramento dos artigos 96 e 99 da Carta Magna, a categoria 

soma-se ao conjunto do funcionalismo público federal em uma campanha salarial 

unificada, em torno desse índice emergencial, ressalvadas as especificidades de cada 

carreira. A campanha teve início no mês de janeiro, e segue um calendário de mobilização 

dos servidores, com vistas à abertura de negociações com cada Poder da República. 
 

Desse modo, respeitada a autoridade da Chefia do Poder Judiciário e ao 

mesmo tempo tendo em vista a competência e relevante papel dos Tribunais Superiores, 

o Sintrajud respeitosamente solicita o apoio e valiosa contribuição de Vossa Excelência 

no âmbito desse Tribunal Superior Eleitoral, em conjugação de esforços e providências 

com a Suprema Corte, para a construção de uma solução para a demanda posta, com o 

estabelecimento de tratativas e negociação com a categoria, por intermédio da Fenajufe. 
 

Registramos nossos cordiais cumprimentos e permanecemos à disposição 

para quaisquer esclarecimentos, informações ou providências adicionais que se fizerem 

necessários. 
 

Respeitosamente, 
 

 

Antônio dos Anjos Melquíades 
Coordenador Geral  

Fabiano dos Santos 
Coordenador Geral  

Anna Karenina de Souza Macedo 
Coordenadora Executiva 

 


