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ERRATA: REAJUSTE DE JANEIRO 
DE 2014 SERÁ DE 8,14%

A reportagem 
publicada na 
página 3, 63ª 
edição de 
Contraponto 
do mês de 
dezembro 
de 2013, 
com o título 
“Reajuste de
janeiro de 2014 
será de 7,97%”, 
foi veiculada 
com a tabela, 
que ilustrava 
a matéria, 
errada. Confira, 
abaixo, a 
tabela correta, 
com os valores 
das remunera-
ções e da 
Gratificação 
de Atividade 
Judiciária (GAJ).

Fonte: Sitraem
g



Diretores do Sisejufe, Valter No-
gueira Alves e Edson Mouta Vas-
concelos reuniram-se na quarta-
-feira, dia 11 de dezembro, com a 
secretária-geral do Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), Eva Maria Ferreira 
Barros, para tratar do pagamento do 
retroativo de janeiro a outubro de 
2013 do reenquadramento de dois 
padrões adicionais e do reenquadra-
mento dos auxiliares operacionais de 
serviços diversos (AOSD) do quadro 
de pessoal da Justiça Federal do Rio 
para técnico judiciário.

Os diretores do sindicato solici-
taram informações sobre o retroa-
tivo do reenquadramento, autoriza-
do pela Portaria Conjunta 4, de 8 
de outubro de 2013, que trata do 
reposicionamento dos servidores 
do Poder Judiciário Federal para as 
mesmas classes e padrões em que se 
encontravam antes da edição da Lei 
12.744/2012.

Segundo informações da dire-
tora-geral, o CJF tentou com a Se-
cretaria de Orçamento e Finanças 
(SOF) do Ministério do Planeja-
mento a liberação de R$ 110 mi-

CJF INFORMA QUE RETROATIVO DO 
REENQUADRAMENTO NÃO SERÁ PAGO EM 2013

lhões para quitar a pendência, po-
rém não obteve êxito para o ano de 
2013. Segundo Eva Barros, a SOF 
informou ao CJF que não existia 
previsão no Orçamento de 2013 
para o pagamento desse passivo, 
bem como sobra orçamentária que 
possibilitasse a liberação dos crédi-
tos suplementares solicitados.

O CNJ aprovou, dia 2 de dezem-
bro, as propostas de abertura de cré-
ditos suplementares para pagamento 
dos passivos do reenquadramento 
de dois padrões adicionais que foram 
encaminhadas pelos órgãos do Poder 
Judiciário diretamente à secretaria, 
por meio do Sistema Integrado de 
Planejamento e Orçamento (Siop). 
Eva Barros informou que apesar da 
aprovação do CNJ, os recursos não 
virão para crédito ainda em 2013, 
mas espera que o conselho consiga 
quitar o retroativo o mais rapida-
mente possível em 2014.

Os diretores do Sisejufe ques-
tionaram o recebimento de valores 
retroativos pelos juízes e foram in-
formados pela secretária-geral que 
o pagamento é vinculado à verba 

cuja rubrica é “carimbada” e especí-
fica para o acerto desses retroativos 
e que estavam previstos no Orça-
mento de 2013. Eva Barros afirmou 
que os servidores da Justiça Federal 
foram todos enquadrados e que o 
CJF conseguiu incorporar, nos con-
tracheques de 2014, os novos valo-
res salariais, mas não obteve êxito 
quanto ao pagamento do retroativo 
ainda em dezembro.

Os tribunais aguardavam que a 
secretaria enviasse créditos suple-
mentares para pagar o retroativo. 
Com a não liberação, apenas os 
servidores dos tribunais regionais 
eleitorais receberão o retroativo 
em 2013. Segundo Alexandre Mar-
ques, assessor parlamentar do Sise-
jufe, que tem acompanhado a tra-
mitação do pedido, a SOF-MPOG 
havia colocado dificuldades na libe-
ração da verba com a argumentação 
de que esses não estavam previstos 
quando da aprovação da lei. A SOF 
alegou que a legislação previu ape-
nas o enquadramento dos AOSD 
dos tribunais regionais para o cargo 
de técnico judiciário.

O Sisejufe convoca uma reu-
nião com todos os auxiliares 
judiciários lotados no TRF2 e 
na Justiça Federal para discutir 

Em reunião no dia 11 de de-
zembro com a secretária-geral do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
Eva Barros, os diretores do Siseju-
fe Valter Nogueira Alves e Edson 
Mouta Vasconcelos cobraram ain-
da a aprovação do reenquadramen-
to dos auxiliares judiciários (ex-
-AOSD) da Justiça Federal. Valter 
Nogueira Alves fez um relato sobre 
a morosidade no andamento do 
processo de reenquadramento des-
ses servidores solicitado pelo Si-
sejufe no Processo Administrativo 

(PA) ADM-2013/00238. 
O diretor-presidente do Sisejufe 

informou que o Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho (CSJT) não 
só regulamentou como também já 
pagou o retroativo do reenquadra-
mento. Eva Barros justificou que o 
quadro de pessoal do CJF é extre-
mamente reduzido e que se deve a 
esse fato o atraso na apreciação do 
PA em questão. A secretária-geral 
informou aos diretores do Sisejufe 
que o processo com o pedido de 
reenquadramento já saiu da área de 

RH e foi encaminhado à Secretaria 
Geral, para que ela o encaminhe à 
área jurídica, que deverá emitir o 
seu parecer. Eva Barros espera po-
der distribuir para um conselheiro 
o pedido de reenquadramento dos 
auxiliares judiciários logo após o 
recesso. Ela acredita que a aprova-
ção será rápida. A diretoria do Si-
sejufe espera que essa questão seja 
rapidamente resolvida para que os 
auxiliares judiciários sejam, final-
mente, reenquadrados como técni-
cos judiciários.

os próximos encaminhamentos 
sobre esta questão. 

A reunião será na próxima 
quarta-feira, 18 de dezembro, 

às 19h, na sede do Sisejufe, 
na avenida Presidente Vargas, 
509/11º Andar, Centro – Rio 
de Janeiro.

SISEJUFE COBRA REENQUADRAMENTODOS AUXILIARES JUDICIÁRIOS

Sindicato convoca reunião


