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TRE, TRF e JF
param por 48 horas

dias 11 e 12 de novembro
No TRT, haverá paralisação de duas horas
(das 12 às 14h) nos mesmos dias

Chegou a hora dos servi-
dores do Judiciário Federal
no Rio mostrarem que estão
mobilizados e com disposi-
ção de lutar por aumento de
salário. O funcionalismo da
Justiça Federal, do Tribunal
Regional Federal (TRF) e do
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) faz, na quarta, 11 de
novembro, na quinta-feira,
12, paralisação de 48 ho-
ras. O objetivo do movimen-
to é protestar pelo fato de
que o anteprojeto de revisão
salarial da categoria está pa-
rado no Supremo Tribunal
Federal (STF). Os servidores
do Judiciário lutam pelo en-
vio imediato do anteprojeto
de lei ao Congresso Nacio-
nal. A proposta de reajuste
está travada no Supremo
por conta da intervenção de

magistrados contrários ao re-
ajuste salarial para os servi-
dores do Judiciário Federal.
O funcionalismo do Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) in-
terrompe os trabalhos por
duas horas – das 12h às 14h
– também nos dias 11 e 12
de novembro.

A direção do Sisejufe con-
voca os servidores dos car-
tórios eleitorais e das varas
federais a participarem da
mobilização – a paralisação
de quarta e quinta-feira
acontece em âmbito nacio-
nal. O sindicato orienta que
a decisão deve ser acompa-
nhada por todos os servido-
res, tanto os da capital
quanto os da Baixada Flu-
minense e os do Interior do
estado.

Diante disso, a diretoria do
Sisejufe lembra aos servido-
res de todo o estado que, em
cumprimento à Lei de Gre-
ve, nos cartórios e nas zonas
eleitorais em que houver pa-
ralisação é preciso manter
pelo menos 30% do efetivo
em atividade para o atendi-
mento ao público.

A categoria está em estado
de greve há duas semanas.
A decisão foi tomada em vá-
rias assembleias setoriais re-
alizadas no TRF da rua do
Acre; na Justiça Federal da
avenida Rio Branco, em fren-
te à sede do TRE; na Justiça
Federal da avenida Venezue-
la; no TRT da rua do Lavra-
dio. No dia 5 de novembro,
em Assembleia Geral na sede
do Sisejufe, foi eleita a dele-
gação do Rio de Janeiro
para a próxima reunião am-
pliada da Fenajufe, dia 14 de
novembro.



Inicial – 12.962,12
  Final – 18.474,45

Pela equiparação salarial dos
servidores do Judiciário Federal

com as carreiras típicas de Estado!

Para que o sindicato possa acompanhar e melhor orientar as atividades
dos dias 11 e 12 de novembro, a direção do Sisejufe pede que os servidores

mantenham contato com a entidade. Informações poderão ser obtidas
pelo telefone do sindicato (21) 2215-2443 ou diretamente com a

assessora política do Sisejufe, Márcia Bauer, no celular (21) 9189-9920.

FAÇA CONTATO COM O SINDICATO.
JUNTOS NA LUTA PODEMOS MAIS!

Os números não mentem: no
Judiciário e no Ministério Públi-
co, os servidores recebem um sa-
lário muito menor que os  profis-
sionais com carreiras e atribuições
semelhantes nos poderes Execu-
tivo e Legislativo. A remuneração
inicial e final nos órgãos da Jus-
tiça é de R$ 6.551,52 e R$
10.436,11, respectivamente, mas
nas repartições do Executivo e do
Legislativo esse valor praticamente
dobra. Um auditor da Receita Fe-
deral, por exemplo, ganha R$
13.600,00 e R$ 19.451,00 em
começo e final de carreira. Para
um analista legislativo do Sena-
do, esses números são de R$
13,4 mil e R$ 19 mil. Além de
ser injusta, essa situação tem ge-
rado um esvaziamento dos qua-
dros de recursos humanos dos tri-
bunais e do MP, como afirmou o
Gilmar Mendes, presidente do STF
(órgão que já perdeu 22% do seu
quadro para outros poderes): “As
pessoas fazem os nossos concur-
sos mas em seguida vão para o
Banco Central, Congresso”.

Conheça! Compare! Pare!
Pelo envio do anteprojeto
de revisão salarial ao
Congresso Nacional já!

EXECUTIVO

Diplomata

Inicial – 14.970,00
  Final – 19.451,00

Carreiras Jurídicas
no Executivo

Inicial – 13.600,00
  Final – 19.451,00

Auditor Fiscal
do Trabalho

Inicial – 12.960,77
  Final – 18.474,65

Carreira de
Planejamento e
Pesquisa – IPEA

Delegado
da Polícia Federal

Perito Criminal Federal
Inicial – 12.992,70
  Final – 19.053,57

LEGISLATIVO

Auditor Federal de
Controle Externo

(TCU – 2010

Inicial – 12.665,18
  Final – 18.153,53

Inicial – 13.400,00
  Final – 19.000,00

Analista Legislativo
do Senado

JUDICIÁRIO

Inicial – 6.551,52
Final – 10.436,11

Servidores da Justiça


