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Todos à assembleiaTodos à assembleia
Após um mês e três Apagões, mobilização da categoria consegue avanços. 

No dia 18, às 15h, no TRT da Consolação servidores discutem os rumos da greve 

A chegada do projeto de reposição 
salarial à Câmara não significa que ele 
será votado rapidamente. Em meio á Copa 
do Mundo e ao calendário eleitoral, é 
preciso pressionar os parlamentares para 
acelerar a votação.

O governo Dilma Rousseff (PT) insiste 
que não negocia reposição salarial dos 
servidores antes de 2016.

Campanhas salariais anteriores 
mostraram que as conquistas obtidas na 
negociação com o STF podem ser perdidas 

se não houver mobilização para pressionar 
também o Congresso e o Poder Executivo.

Mesmo se receber um parecer contrário 
do CNJ, a PEC 59/13 ainda conta com o 
apoio dos servidores da Justiça dos Estados. 
Além disso, é bom lembrar que a Proposta 
passou com facilidade na Câmara.

A criação de carreiras exclusivas 
nos tribunais superiores foi afastada, 
mas ainda não está definitivamente 
descartada. O STF não se pronunciou 
oficialmente sobre o assunto. 

ONDE ESTAMOS E ONDE QUEREMOS CHEGAR
Passos que já foram dados com a greve: Por que é preciso continuar com a mobilização:

Um mês depois de ter 
começado, a greve dos 
servidores do Judici-
ário Federal em São 

Paulo deu passos importantes. 
A conquista de vitórias definiti-
vas, porém, só virá com a conti-
nuidade da mobilização.

É com essa certeza que eles vão se 
reunir na quarta-feira, 18 de junho, 
na frente da sede do TRT-2, na Rua 
da Consolação. Em Brasília, a pres-
são se dirige à Câmara dos Depu-
tados, onde deve ser apresentado o 
substitutivo ao PL 6613/09.

Os servidores querem urgência 
na votação da matéria. Depois, o 
desafio é avançar na luta para 

dobrar a resistência do governo 
Dilma Rousseff (PT) aos reajus-
tes salariais do funcionalismo.

A concentração no TRT-2 será 
às 13h e a assembleia vai come-
çar às 15h.

O Comando de Greve discutirá 
uma pauta de reivindicações espe-
cífica com a presidência do Tribu-
nal. A pauta inclui a exigência de 
melhorias nas condições de traba-
lho e o pedido de apoio da presi-
dência do TRT ao substitutivo.

Os servidores também que-
rem que a presidente do TRT, a 
desembargadora Maria Dorali-
ce Novaes, assuma um posicio-
namento contrário à PEC 59/13.

A mesa de negociação, reivindicada durante 
oito meses pelos servidores, foi instalada no STF 
no dia 9 de maio. Após duas semanas, a comissão 
propôs a aplicação da GAJ de 90% sobre a tabela 
de vencimentos básicos do PL 6613/09.

No final de maio, o presidente do STF, 
Joaquim Barbosa, orientou os tribunais a 
incluírem a proposta na previsão orçamentária. 

No dia 3 de junho, o texto foi entregue ao 
deputado João Dado (SDD-SP), relator da matéria 
na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara.
Também no dia 3, foi instalado o Comando 

Nacional de Greve, que imediatamente se 
reuniu com o relator da PEC 59/13 (Estatuto do 
Judiciário), senador Valdir Raupp (PMDB/RO). Ele 
disse que a PEC não deve votada neste ano.

Em 4 de junho, o conselheiro do CNJ Saulo 
Bahia revelou que o Conselho elaborou uma 
minuta de nota técnica contra a PEC 59/13. A 
minuta está pronta para ser votada.

Ao longo da greve, foi afastada a criação 
de carreiras exclusivas, possibilidade que vinha 
sendo estudada nos tribunais superiores e que 
ameaçava a unidade da categoria.

Jesus Carlos

Ennio BraunsJoca Duarte

21.05.14 - 1º Apagão do Judiciário Federal

21.05.14 - 2º Apagão do Judiciário Federal 21.05.14 - 3º Apagão do Judiciário Federal
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Ela autoriza o STF a elaborar um projeto de lei 
criando o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário, 
que abrangeria servidores estaduais e federais.

Há muita expectativa em torno 
da sessão do CNJ, que acontece na 
segunda-feira, 16. A greve nacio-
nal do Judiciário pressiona o CNJ 
a incluir a nova nota técnica sobre 

Bahia – Em greve desde o dia 29/04, realiza assembleia geral no dia 18.

Rio Grande do Sul – Em greve desde o dia 15/05, realiza vigília no dia 
16 para acompanhar a sessão do CNJ.

São Paulo – Em greve desde o dia 15/05, realiza assembleia geral no dia 18.

Alagoas – Em greve desde o dia 11/06, realiza Apagão no dia 16. 

Mato Grosso - Em greve desde o dia 29/04, realiza assembleia geral no dia 16.

Santa Catarina - Realiza paralisação de 3 horas no dia 16, seguida de 
assembleia geral. 

Rio de janeiro - Categoria mantém mobilização até o resultado da mesa 
de negociação e, no dia 4, votou contra adesão à greve.

Brasília – Realiza paralisação de 24 horas e assembleia geral com 
indicativo de greve no dia 16.

Rondônia - Mantém estado de greve e realiza Apagão no dia 16.

Acre -Mantém estado de greve e realiza Apagão no dia 16.

Piauí - Em assembleia, definiu suspender as mobilizações.

Minas Gerais – Realiza apagão no dia 16.

Rio Grande de Norte – Mantém estado de greve e realiza apagões nos 
dias 18 e 02 de julho. 

Maranhão - Realiza vigília no dia 16 para acompanhar a sessão do CNJ.

Goiás - Assembleia geral no dia 29/05, aprovou a não adesão à greve.

Espírito Santo – Realiza greve de 24 horas e Apagão no dia 16.

Pernambuco - Categoria aguarda o andamento na mesa de negociação 
do STF para definir os rumos da mobilização.

OBS: Nos estados do Pará, Amapá, Mato Grosso do Sul, Ceará, 
Sergipe, Acre, Roraima, Paraíba, Paraná e Tocantins não há 
informações sobre a mobilização.

Greve em 5 estados tem desafio 
de fazer CNJ rejeitar PEC 59

Matéria ainda não está na 
pauta do dia 16, data de mais 

protestos no Judiciário

a PEC 59 na pauta da sessão.
Uma pressão que teve importan-

tes momentos na semana passada, 
quando o Comando Nacional de 
Greve da Fenajufe buscou no STF 
e no CNJ apoio à inclusão do pa-
recer sobre PEC 59 na pauta do 
Conselho, mas até sexta-feira (13) 
a inclusão não estava assegurada.

Integrantes do Comando de 

Greve obtiveram na terça-feira 
(10) do conselheiro Fabiano Sil-
veira a confirmação de que o novo 
parecer é contrário à PEC 59. Em 
2009, o CNJ publicou Nota Téc-
nica defendendo a aprovação da 
proposta, então PEC 190/07. Já 
aprovada na Câmara dos Deputa-
dos, a PEC está no Senado.

A categoria quer que o minis-

tro Barbosa garanta a apreciação 
do assunto na última reunião que 
presidirá no CNJ. Ainda não há 
nada garantido, mas os servidores 
sabem que precisam aumentar a 
pressão sobre o STF e o CNJ para 
afastar essa ameaça à carreira.

Caravanas de todo o país vão 
a Brasília acompanhar a sessão 
do CNJ.

Entenda a PEC 59

A PEC está no Senado. Se for aprovada seguirá à 
sanção presidencial, por isso, a participação de todos 
os servidores é importante para barrar esse projeto. 
Não fique de fora, participe dessa luta! 

A PEC é tida como inconstitucional, pois retiraria dos 
estados a autonomia de legislar sobre os seus servidores.

Sem garantia de que participaremos da elaboração do 
texto, seria dado ao STF um cheque em branco para 
dispor sobre as nossas carreiras.

A PEC não garante a manutenção dos direitos conferidos 
pela lei 8.112/90 nem a sua extensão aos colegas dos 
estados, que também poderão perder direitos.

Quem defende a PEC argumenta: (1) o serviço é o 
mesmo no judiciário federal e estadual; (2) diferentes 
regimes ofenderiam a unidade do Judiciário, o que 
resultaria em disparidades salariais.

Mas a isonomia salarial, inicialmente prevista pela 
PEC, foi vetada na Câmara. E a súmula 339 do STF 
veta a equiparação pela via judicial. Portanto, os 
salários não seriam equiparados.

Se já é difícil negociar salários com o governo federal, 
com o Estatuto teremos que negociar com todas as 
Câmaras legislativas e governos estaduais do país.

O Sintrajud procurou senadores de SP, apresentando 
argumentos contra a proposta e está coletando 
assinaturas que serão entregues aos presidentes dos 
tribunais regionais.

A mobilização no país

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO– 
SINTRAJUD/SP, por seus coordenadores, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade 
(artigo 38), faz saber que realizará ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no próximo dia 18 de 
junho de 2014, a ser instalada às 15h, 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, em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na Rua da Consolação, 
1272, São Paulo/SP. PAUTA:1. Informes da Campanha Salarial e calendário de mobilização;
2. Eleição dos(as) delegados(as) do SINTRAJUD à Reunião Ampliada da Fenajufe, que acontecerá 
no dia 06 de julho de 2014, às 10 horas, em Brasília; 3. Avaliação do movimento paredista; 4. 
Outros assuntos de interesse da categoria. São Paulo, 13 de junho de 2014 
Inês Leal de Castro - Coordenadora Geral / Maria Angélica Olivieri - Coordenadora Executiva 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD
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Com o valor gasto pelo governo federal nos estádios daria para erguer 2.263 escolas com capacidade de 432 alunos por turno, cada

Fonte: Contas Abertas / UOL / De fato

O sindicato dos metro-
viários está em campanha 
pela readmissão dos 42 tra-
balhadores demitidos por 
terem feito greve. Além das 
diversas entidades sindicais 
no Brasil, a campanha bus-
ca apoio internacional.

Na semana passada, o 
Metrô chegou a informar 
que dois trabalhadores se-
riam readmitidos. De acor-
do com o Sindicato dos 

Metroviários, entretanto, 
por ordem do governador, 
a empresa recuou e agora 
nega qualquer readmissão. 
“Numa decisão política, Al-
ckmin não quer transmitir 
para a mídia e para a popu-
lação que fez qualquer tipo 
de recuo”, argumenta nota 
do sindicato.

O Sintrajud manifesta seu 
apoio à campanha pela read-
missão dos 42 trabalhadores.

Metroviários iniciam campanha pela readmissão de 42 trabalhadores

Com R$ 8 bilhões dava para...

Construir 4 mil Unidades 
de Pronto Atendimento 
(UPA 24h) de porte II, que 
cobrem locais que possuem 
entre 100 mil e 200 mil 
habitantes e recebem até 
300 pacientes diariamente. 

Construir 2.263 escolas 
com capacidade de 432 
alunos por turno, cada. 

Uma escola com 12 
salas de aula e quadra 

coberta, financiada 
pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), custa 

R$ 3,5 milhões. 

Construir 129 hospitais totalmente 
equipados, com cerca de 8.500 
m² de área construída, com todas 
as dependências necessárias 
para atender a uma população de 
40 mil pessoas, com 160 leitos, 
sendo 12 para UTI, pronto-socorro, 
triagem, farmácia, cozinha e 
lavanderia. O custo de cada um é 
de R$ 62 milhões.

Construir 148,1 mil casas ou 
apartamentos do programa 
‘Minha Casa, Minha Vida’ 
(média de R$ 54 mil a unidade)

Em pronunciamento ofi-
cial realizado na terça-feira, 
10 de junho, a presidente 
Dilma Rousseff (PT) rebateu 
as críticas que vem sofrendo 
sobre o gasto de dinheiro 
público nas obras da Copa 
do Mundo, informando que 
o governo investiu R$ 1,7 
trilhão em saúde e educação, 
212 vezes mais do que foi 
empregado na construção 
dos estádios: R$ 8 bilhões. 
Em Cartilha publicada pelo 
governo, há ainda a infor-
mação de que foram aplica-
dos 17,6 bilhões em infra-
estrutura, sendo isto apenas 
“parte dos investimentos”. 

Curiosamente, nem os in-
vestimentos em infraestrutu-
ra e nem o R$ 1,7 trilhão em 
saúde e educação têm sido 
percebido pelos brasileiros, 
que todos os dias veem obras 
inacabadas e sofrem com a 
precariedade do atendimento 
à saúde e do sucateamento da 
educação no país. O valor de 
um trilhão, de acordo com a 
ONG Contas Abertas, errone-
amente inclui todas as despe-
sas com custeio, como água, 
luz, vigilância, manutenção 
e pagamento de pessoal, ou 
seja, despesas recorrentes e 
não investimentos.  O mon-
tante computa os gastos dos 
governos federal, estaduais e 
municipais entre 2010 e 2013. 

A aplicação do dinheiro 
público na construção dos 
estádios contrariou o dis-
curso do governo em mea-
dos de 2007, quando se dizia 
que não haveria um centavo 
de dinheiro público para os 
estádios da Copa. Levanta-
mento da Pública - Agência 
de Reportagem e Jornalismo 

Investigativo revelou que fo-
ram gastos ao menos R$ 4,8 
bilhões dos Estados na cons-
trução de 10 arenas da Copa. 

O valor é resultado de da-
dos publicados no Portal da 
Transparência da Copa, de 
responsabilidade da Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU), nos contratos, diá-
rios oficiais, relatórios dos 
Tribunais de Contas Esta-
duais e acórdãos do Tribu-
nal de Contas da União.

A conta inclui as despesas 
relacionadas a empréstimos 
e investimentos diretos. Em 
sete arenas, os governos es-
taduais assumiram dívidas 
com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). 
Juntos, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Mato Grosso, Para-
ná, Pernambuco e Rio de 
Janeiro pegaram R$ 2,3 bi-
lhões em empréstimos com 
o banco, que serão quitados 
somente entre 2025 e 2027.

A quantia será paga com re-
cursos desses governos. O Rio 
de Janeiro também tomou um 
empréstimo com o Banco de 
Desenvolvimento da América 
Latina (CAF) no valor de R$ 
250 milhões e usou uma por-
centagem de um empréstimo 
de R$ 1,2 bilhão com a Caixa 
Econômica Federal para ban-
car a reforma do Maracanã.

Seis estados também firma-
ram parcerias público-priva-
das (PPPs) com empresas 
responsáveis pela construção 
e administração dos estádios, 
que serão remuneradas para 
isso. Estes contratos preve-
em pagamentos milionários 
feitos pelo poder público nos 
próximos anos.

Copa: gastos de R$ 25,6 bi, 
sendo R$ 8 bi só em estádios

À esquerda - metroviários em campanha pela 
readmissão dos 42 trabalhadores.
Acima, servidores em ato de apoio aos 
metroviários

Divulgação Metroviários
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Manifestações nas gran-
des cidades do país marca-
ram o dia da abertura da 
Copa do Mundo de futebol 
no Brasil. Em São Paulo, 
Rio, Porto Alegre e Belo 
Horizonte, dentre outras 
cidades, movimentos so-
ciais e sindicais saíram às 
ruas, na quinta-feira (12), e 
sofreram violenta repressão 
policial ao direito de protes-
tar. O fato foi destacado pela 
imprensa internacional que 
cobre o evento no país. 

Em São Paulo, o gover-
nador Geraldo Alckmin 
(PSDB) pôs a tropa de cho-
que da PM para cercar os 
manifestantes e impedi-los 
de protestar. Eles se reuni-
ram em dois pontos distin-
tos, porém próximos, para 
realizar atos separados: em 
frente ao Sindicato dos Me-
troviários, no Tatuapé, na 
atividade convocada pela 
CSP-Conlutas, Intersindi-
cal e outras entidades, e na 
estação Carrão do metrô, 
no ato que reuniu black 
blocs e outros segmentos. 

‘Ficamos sitiados’
A agressividade da polí-

cia, que não economizou 
nas bombas de gás lacrimo-
gêneo, e a determinação em 
impedir que os protestos 
até então pacíficos trans-
corressem lembrou perí-
odos de exceção, segundo 
relatos de manifestantes. 
“Ficamos sitiados dentro 
da sede do sindicato, [ha-
via] muita polícia”, disse o 
servidor Cleber Aguiar. Ele 
é dirigente da Fenajufe, fe-
deração dos trabalhadores 
do Judiciário Federal e do 
MPU, uma das muitas cate-
gorias que estavam ali para 
contestar os gastos com a 
Copa do Mundo e defen-
der a reintegração dos 42 
metroviários demitidos 
por Alckmin por exerce-
rem o direito de greve. 

O jornal britânico ‘The 
Guardian” disse que a re-

Copa no Brasil começa sob 
protestos e repressão

Governos reprimem com violência atos nas grande cidades; Dilma e Fifa são vaiados na abertura do mundial

Por Hélcio Duarte Filho pressão às manifestações 
colocava em risco as con-
quistas democráticas obti-
das após o fim da ditadura 
militar. Poucos dias antes, 
a greve e a repressão aos 
metroviários de São Pau-
lo já havia sido destaque 
na mídia internacional. 
O “The New York Times” 
ampliou uma foto da as-
sembleia da categoria na 
quadra do sindicato, com 
o desenho da caricatura do 
governador Geraldo Alck-
min em alusão aos escân-
dalos nas obras do metrô, 
que ‘decora’ a sede da enti-
dade, ao fundo.

Ofensas e vaias
Dentro do estádio, a presi-

denta Dilma Rousseff (PT) 
e Josep Blatter, presidente 
da Fifa, foram rechaçados 
pela torcida, que além de 
vaias entoaram ofensas à 
chefe do Estado Brasileiro.

Outras capitais também 
registraram ações violen-
tas por parte da polícia ao 
direito de manifestação. 
No Rio, ativistas foram 
agredidos por policiais 
quando o ato já chegava 
ao fim, na Lapa. Gás de 
pimenta e bombas de gás 
lacrimogêneo foram lan-
çados para dispersar o 
protesto, que reuniu entre 
quatro e cinco mil pessoas. 

Prisões no Rio 
Ao menos três manifes-

tantes foram presos, sendo 
dois libertados à noite. Na 
véspera, operação da Po-
lícia Civil no Rio já havia 
apreendido computadores 
e detido quatro pessoas 
acusadas de ter ligações 
com atos violentos nas ma-
nifestações. Repressão se-
melhante também ocorreu 
em Belo Horizonte (MG). 
Em Porto Alegre (RS), o 
ato no dia da abertura da 
Copa também foi repri-
mido com violência. De 
acordo como jornal “Zero 
Hora”, sete pessoas foram 
detidas e oito menores 

‘apreendidos’ pela polícia 
subordinada ao governa-
dor Tarso Genro (PT). O 
governo federal pôs tropas 
militares de prontidão em 
alguns estados para agir 
contra os protestos caso 

fossem solicitadas pelos 
governos estaduais.

Em todos os atos, as des-
pesas com a organização da 
Copa do Mundo foram cri-
ticadas e confrontadas com 
o abandono da saúde, da 

educação e da cultura. A de-
fesa dos metroviários de São 
Paulo também foi destaque 
nos protestos. Servidores 
públicos, parte deles em gre-
ve, tiveram expressiva parti-
cipação nas manifestações.

Servidores contam como foi a repressão
FALA SERVIDOR

“O chão tremia e o gás e as bombas aterrorizavam a todos. 
O comando no caminhão de som pedia calma e a PM par-
tia pra cima da multidão. Foi irresponsabilidade pois pode-
ria ter morrido muitos estudantes. Momentos como esse só 
vivi na ditadura”, disse o oficial de justiça Erlon Sampaio, 
diretor do Sintrajud.

Nas redes sociais, o servidor Waldo Mermelstein, do TRF-
3, disse ter visto cenas que lembravam a ditadura, com o Sin-
dicato dos Metroviários cercado pelo PM de Alckmin, com o 
uso da cavalaria e a benção do governo do PT e PSDB.

“A polícia impediu nossa caminhada, ficamos presos em 
um quarteirão e depois tivemos que entrar no sindicato 
para fugir das bombas da polícia”, disse Raquel Morel Gon-
zaga, servidora do TRE-SP e diretora do Sintrajud.

Lara Tapety

Ato próximo a estação Tatuapé questiona os gastos com a Copa


