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Foi cercada de simbolismo a posse da nova 
diretoria do Sintrajud. Os novos diretores as-
sumiram a entidade em 18 de junho, no TRT-
2, diante de um auditório lotado. Nessa mesma 
assembleia, os servidores do Judiciário Federal 
em São Paulo decidiram retomar no próximo 
semestre a greve da categoria.

“Acho que a forma como tomamos posse mostra 
um pouco da proposta desta gestão”, disse o dire-
tor recém-eleito João de Carvalho, da Justiça Fede-
ral de Marília. Ele ressaltou que há muito trabalho 
pela frente, pois os desafios não são pequenos. Um 
deles será o de organizar a categoria no interior do 
Estado. “Vamos continuar a luta para trazer o sin-
dicato mais para o interior”, declarou.

O servidor da Justiça Trabalhista de Barueri 
Romeu Meirelles, que também assumiu a direção 
do Sintrajud, disse que sua atuação será pautada 
em “modernizar a instituição, usando a internet 
para efetivamente dar voz aos associados, demo-
cratizando o site, publicando opiniões e promo-
vendo o debate democrático e respeitoso”.

Data-base, modelo remuneratório, metas, 

volume de trabalho e assédio moral serão te-
mas a serem debatidos, disse Romeu. “Tudo 
isso sem deixar de lado a luta política pela de-
mocratização do Poder Judiciário e do Estado”.

Campanha salarial
Além de organizar a categoria nos locais de tra-

balho, a nova gestão seguirá com as diretrizes que 
trouxeram bons resultados aos servidores: a ma-
nutenção da entidade na CSP-Conlutas, o fortale-
cimento do movimento LutaFenajufe e a unidade 
com os demais segmentos do funcionalismo.

Um dos desafios da nova gestão já está colo-
cado para agosto, quando a categoria preten-
de retomar a mobilização por reajuste salarial. 
“Teremos que construir uma greve mais forte 
neste segundo semestre, tanto no Judiciário 
quanto nos demais setores do funcionalismo”, 
afirma Inês Leal de Castro, da JT Barra Funda, 
que segue na direção do Sintrajud.

A cerimônia de posse vai acontecer em 11 de 
julho, na sede do Sinsprev-SP (rua Antônio de 
Godoy, 88, 15º andar, Centro).

Nova gestão do Sintrajud 
assume entidade em 
assembleia de greve

Posse da diretoria foi no dia da decisão sobre retomar paralisação em agosto

A presidente Dilma Rousseff (PT) vetou a li-
cença classista remunerada para os servidores 
públicos federais. A licença estava prevista no 
projeto de emenda apresentado pelo deputa-
do Vicentinho (PT-SP) à Medida Provisória 
632/13, aprovado na Câmara dos Deputados e 
no Senado. O Congresso ainda pode derrubar 
o veto, mas isso requer mobilização dos servi-
dores para pressionar os parlamentares.

A licença classista remunerada contribui 
para o fortalecimento e a autonomia dos sin-
dicatos que representam o funcionalismo. O 
direito estava previsto no Regime Jurídico 
Único dos servidores (Lei 8.112/90), antes de 
ser retirado pelo governo Fernando Henri-
que (PSDB), em 1997.

A remuneração dos diretores atualmente é 
paga pelas próprias entidades. Para desem-
penhar seu trabalho nos sindicatos, muitos 
dirigentes acabam entrando em licença de 
interesse particular, não remunerada. 

Além de garantir o direito aos vencimen-
tos, a emenda ampliaria o número de servi-
dores que poderiam se licenciar para exercer 
mandato classista. A aprovação na Câmara 
havia recebido o apoio de todos os partidos, 
à exceção do PSDB.

Dilma veta 
licença classista 
remunerada dos 

servidores

Jesus Carlos

18.06.14 - Posse da nova diretoria do Sintrajud em assembleia no TRT-2

O deputado federal João Dado (SDD-SP) apre-
sentou na quarta-feira, 2, relatório com parecer 
favorável ao  PL 6613/09 à Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara dos Deputados. “Em face 
do exposto, voto pela compatibilidade e ade-
quação orçamentária e financeira do Projeto de 
Lei n° 6.613, de 2009”, diz o relatório. O projeto 
de lei se refere à atualização salarial dos servi-
dores do Judiciário Federal.

A assessoria parlamentar da Fenajufe está 
analisando o parecer. Ele será discutido duran-
te a reunião ampliada da Federação no dia 6 de 
julho, em Brasília.  

Relatório do PL 6613/2009 
é apresentado na Câmara
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Em reunião com coordenadores da Fenajufe, o 
presidente do TSE e ministro do STF Dias Toffo-
li se mostrou favorável à luta que os trabalhado-
res do Judiciário vêm travando, em especial pela 
aprovação dos PLs 6613/09 e 7027/13. O encon-
tro ocorreu na quarta-feira, 25, no salão branco 
do STF. Participaram Adilson Rodrigues (SP), 
Cledo de Oliveira (DF), Eugênia Lacerda (DF) e 
Roberto Ponciano (RJ). 

Foi relatada ao ministro a defasagem salarial 
enfrentada pela categoria, o êxodo de servidores 
e a urgência na aprovação do PL 6613/09 para 
assegurar a reposição das perdas que já ultra-
passaram os 50%. Toffoli disse já ter conversa-
do com o ministro Ricardo Lewandowski para 
atuarem juntos na busca de negociação com o 
governo. O ministro completou ainda que vai se 
empenhar pessoalmente na articulação política 
do PL junto ao Executivo.

Outro assunto abordado foi a isonomia das 
funções de chefes de cartório. Foi pedido empe-
nho do ministro na aprovação do PL 7027/13, 
que disse conhecer o projeto e que trabalhará 
pela sua aprovação. 

Os coordenadores da Fenajufe relataram tam-
bém as dificuldades de negociação com o Execu-
tivo, ratificando a necessidade do diálogo direto 
do STF. O ministro disse que buscará soluções 
junto ao governo para que este abra negociações 
para viabilizar a reposição inflacionária.

Foi requerido também o agendamento de uma 
reunião com mais fôlego, no gabinete do minis-
tro, para tratar de pauta específica dos servidores 
da Justiça eleitoral no país. 

Uma das preocupações da federação é em 
relação ao prazo para fechamento da Proposta 
de Lei Orçamentária (PLOA) no fim de agosto. 
Os representantes da Fenajufe pediram a Toffo-
li que atue desde já para garantir a manutenção 
da previsão orçamentária já encaminhada para 
aprovação e implementação do PL 6613/09, por-
que caso isto não ocorra a categoria em todo o 
país está sendo convocada a deflagrar greve no 
segundo semestre. 

O ministro disse que se empenhará para re-
solver o impasse com o governo e que logo que 
o ministro Lewandovsky tomar posse na pre-
sidência do STF, irá se empenhar nos contatos 
com as diversas áreas do Executivo para que as 
negociações prossigam.

Para Adilson Rodrigues, o “presidente do TSE 
apontou compromisso em ajudar nas negocia-
ções do PL 6613/09 e 7027/13 junto ao governo 
e Congresso, mas queremos ver isso desde já.”

Ministro demonstra 
apoio às demandas 

da categoria
Dias Toffoli disse que vai se 

empenhar pessoalmente na 
articulação política do PL 6613/09 

junto ao ExecutivoA 22ª vara federal transmitiu 
na sexta-feira, 27 de junho, os 
requisitórios para pagamento 
dos precatórios dos valores 
incontroversos da ação dos 
Quintos para 1175 servidores, 
penúltima etapa de uma luta 
travada há 10 anos.

A emissão dos documentos 
abre a possibilidade de que os 
servidores recebam os valores 
em 2015. Os precatórios emi-
tidos se referem aos valores 
já reconhecidos pela União e 
seguem os cálculos apresen-
tados pela Advocacia Geral 
da União (AGU). Prossegue, 
entretanto, a discussão sobre 
o saldo remanescente, ainda 
não reconhecido.

O Sintrajud acompanhou a 
luta dos servidores pelo pa-
gamento desse passivo desde 
o início, em um trabalho que 
mobilizou o departamento 
jurídico do Sindicato por vá-
rios anos.

Para liberar o pagamento 
do valor incontroverso, a 
União exigiu a elaboração 
de precatórios individuais. 
Isso exigiu um grande esfor-
ço do Sintrajud para que os 
dados dos servidores fossem 
apresentados à Justiça Fede-
ral a tempo de serem incluí-
dos no processo. 

A exigência de precatórios 
individuais dificultou o anda-
mento do processo, obrigan-
do o Sindicato a recadastrar 
os servidores que fazem parte 
da ação coletiva. As informa-
ções do cadastro serviram de 
base para o preenchimento 
da planilha encaminhada à 
22ª Vara Federal.

A luta pelo pagamento dos passivos
Em 1997, o então presiden-

te Fernando Henrique Car-
doso editou a MP 1595-14, 
convertida na Lei nº 9527/97, 
que extinguia a incorporação 
dos Quintos das funções co-
missionadas e denominava a 

incorporação feita até aquele 
momento como Vantagem 
Pessoal Nominalmente Iden-
tificada (VPNI).

Em abril de 1998, a edição 
da Lei nº 9624 resgatou a in-
corporação ou a atualização 
dos valores devidos. Essa 
situação permaneceu até 
setembro de 2001, quando 
uma Medida Provisória res-
tabeleceu a VPNI. Servido-
res  que exerceram função de 
confiança entre abril de 1998 
e setembro de 2001 passaram 
a ter direito ao pagamento 
dos Quintos.

A incorporação dos Quin-
tos e o pagamento dos pas-
sivos é uma luta antiga dos 
servidores do judiciário e 
dos sindicatos de todo país. 
O reconhecimento da dívida 
por parte dos tribunais foi re-
sultado da intervenção direta 
dos sindicatos sobre os presi-
dentes dos tribunais.

O Sintrajud entrou com re-
querimento administrativo 
exigindo o pagamento dos 
Quintos para a categoria em 
2002, e em 2004 entrou com 
uma ação judicial. A vitória 
em 1ª instância veio em 2008.

Na época, a Associação Na-
cional dos Magistrados Tra-
balhistas questionou no Su-
premo Tribunal Federal se os 
Quintos eram realmente de-
vidos, e o Tribunal de Contas 
da União (TCU) era inicial-
mente contra o pagamento. 

A longa batalha judicial
O primeiro julgamento não 

foi favorável aos servidores. 
Porém, como a Fenajufe não 
foi intimada, mesmo sendo 
parte do processo, abriu-se 
a possibilidade de um novo 
julgamento. No segundo, em 
dezembro de 2005, devido 
a uma forte ação política, o 
TCU mudou sua posição e 
decidiu pelo pagamento aos 
servidores.

O pagamento começou a 
ser feito já no final de 2005. 
Em meados de 2006, os tri-
bunais superiores, reconhe-
ceram administrativamente 
o direito à incorporação dos 
Quintos e iniciaram o paga-
mento de alguns passivos. A 
incorporação foi realizada 
nos contracheques a partir 
de janeiro de 2005, mas ain-
da restava o pagamento de 
retroativos. 

A ação de 2004 alcançou 
somente servidores filiados 
ao sindicato na época. No ano 
passado, uma decisão do STJ 
abriu a possibilidade de os 
servidores filiados depois de 
janeiro de 2004 ingressarem 
com nova ação para pleitear o 
pagamento do passivo. Com 
a emissão dos precatórios, 
esta ação de 2004 chega agora 
à sua reta final.

AGU deixa servidores de fora 
Alegando não ter recebido 

informações do TRF-3 e da 
JF, a AGU não apresentou o 
cálculo de 105 servidores na 
ação dos Quintos. Isso os ex-
cluiu da lista dos que tiveram 
precatórios emitidos pela 22ª 
vara federal. 

Os precatórios que foram 
emitidos dizem respeito aos 
valores que a União reco-
nhece como devidos. Como 
ela não apresentou os cál-
culos desses servidores e 
sequer se manifestou sobre 
eles, ainda não há valores 
incontroversos para estes 
trabalhadores.

O Sintrajud apresentou os 
valores de todos os servidores 
que estavam na lista e tomou 
todas as medidas para que 
ninguém ficasse para trás. 
Por diversas vezes, o próprio 
magistrado responsável pela 
ação exigiu que a AGU apre-
sentasse os cálculos dos re-
feridos servidores, mas ficou 
sem resposta.

Precatórios dos Quintos 
são emitidos

Passivo pode ser pago em 2015, encerrando parte da luta que 
servidores travam há 10 anos

Saiba quanto você tem a receber
Quem entrou na ação dos Quintos pode 

saber o valor a receber por meio do site do 
TRF-3 (www.trf3.jus.br). Ao acessar o site, 
o servidor deve clicar na aba “Requisições 
de pagamento” e informar o CPF. Na tela 
seguinte, é preciso digitar um código de 

verificação. O mesmo deve ser feito na 
terceira tela (ignore os demais campos).

Joana Darc

25.06.14 - Servidores em audiência com ministro 
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Joana DarcJesus CarlosJoca Duarte

04.06.14 – Assembleia na JT Barra Funda 21.05.14 – 2º Apagão do Judiciário na Av. Paulista 03.06.14 – Comando de greve da Fenajufe na Câmara 

Joana DarcDivulgação Joca Duarte

07.05.14 – Ato em Brasília pela campanha salarial04.06.14 – Paralisação em Tupã 15.05.14 – Ato em frente ao Fórum Ruy Barbosa

Atentos à necessidade de continu-
ar mobilizados e de retomar a greve 
no começo do segundo semestre, 
os servidores do Judiciário Federal 
em São Paulo suspenderam o movi-
mento paredista no dia 18.

A assembleia da categoria indicou 
a retomada da mobilização na pri-
meira semana de agosto. Essa deci-
são será levada à reunião ampliada 
da Fenajufe, que acontece em Bra-
sília no dia 6 de julho. Os servidores 
aprovaram indicativo de uma nova 
assembleia geral e uma reunião do 
Conselho de Base em 26 de julho, 
para definir a retomada da luta.

Segundo a avaliação do comando 
de greve, a paralisação construída 
em ao menos cinco estados (SP, 

BA, RS, AL, MT), desde 29 de abril, 
conquistou importantes avanços. 
Será necessário, entretanto, am-
pliar a mobilização para conquistar 
vitórias definitivas.

A mesa de negociação instalada 
no STF (dez meses depois de ser 
reivindicada pela categoria) ela-
borou uma proposta salarial que 
foi encaminhada ao Ministério 
do Planejamento, para compor a 
previsão orçamentária de 2015, e 
à Câmara dos Deputados, na for-
ma de um substitutivo ao projeto 
de lei 6613/09. Outras conquistas 
foram o afastamento da possibili-
dade de criação de carreiras exclu-
sivas nos tribunais superiores e a 
nota técnica do CNJ recomendan-

do a rejeição da PEC 59.
“A greve foi determinante para 

esses avanços”, defendeu Adilson 
Rodrigues, diretor da Fenajufe. 
“Agora precisamos incidir sobre 
os membros da Comissão Mista 
de Orçamento. Temos que fazer 
uma greve forte para pressionar 
os novos presidentes do STF e do 
TSE”, acrescentou Antonio Mel-
quíades, diretor do Sintrajud.

Outra decisão da assembleia foi 
de seguir participando das ativi-
dades organizadas pelas demais 
categorias do funcionalismo: “Te-
mos que insistir na pauta com os 
demais federais, na greve unifica-
da que tem como ponto central o 
respeito à data-base”, defendeu a 

diretora Angélica Olivieri.
Na opinião de Inês Leal de Castro, 

diretora do Sintrajud e da Fenajufe, a 
retomada da mobilização será mar-
cada por uma luta contra o gover-
nismo presente dentro da Fenajufe: 
“Há um setor dentro da federação 
que considera mais importante ree-
leger a Dilma do que lutar por nossas 
reivindicações. Isso já aconteceu em 
2010, quando o governismo vendeu 
o nosso reajuste, dizendo que o PCS 
estava garantido”, disse.

A assembleia repudiou a postura de 
um diretor da Fenajufe que alterou a 
nota elaborada pelo Comando Nacio-
nal de Greve publicada no site da en-
tidade, em 16/06, distorcendo a ava-
liação feita pela instância da categoria.

Greve é suspensa em São Paulo. 
Mobilização será retomada em agosto.

Em assembleia, servidores avaliam que paralisação em cinco estados conquistou avanços
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Jesus Carlos

Marcela Mattos Joana Darc

Joana Darc

Ennio Brauns

29.04.14 – Assembleia geral no Fórum Ruy Barbosa

A decisão do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) que considerou a 
PEC 59 inconstitucional foi uma vi-
tória da greve e da mobilização dos 
trabalhadores do Judiciário Federal 
e do MPU. Essa é a avaliação dos 
servidores que no dia 16 acompa-
nharam a sessão do CNJ, quando o 
Conselho aprovou por unanimidade 
a nova nota técnica sobre o assunto.

A luta contra a Proposta, aprovada 
na Câmara e prestes a ser votada no 
Senado, é um dos itens centrais das 
reivindicações que levaram a catego-
ria à greve em cinco Estados – Rio 

Grande do Sul, São Paulo, Bahia, 
Mato Grosso e Alagoas.  Houve ain-
da dias nacionais de protestos, para-
lisações e “apagões”.

CNJ enviará nota ao Senado
Servidores que estavam no Co-

mando Nacional de Greve da Fena-
jufe e representações enviadas pelos 
sindicatos acompanharam a sessão 
do CNJ e buscaram apoio dos con-
selheiros. O clima era tenso: não 
havia certeza se, mesmo na pauta, 
a matéria chegaria a ser analisada. 
Tampouco era possível assegurar se 

haveria ou não discordância entre os 
conselheiros sobre a nota – afinal, o 
primeiro posicionamento do CNJ 
fora favorável à PEC. Nos Estados, 
atos, assembleias e vigílias também 
‘acompanhavam’ a sessão.

O servidor Adilson Rodrigues, da 
federação, esteve entre os que mar-
caram “sob pressão” os conselhei-
ros. Ele também não tem dúvidas 
de que o CNJ não chegaria a essa 
resolução sem a greve e a mobili-
zação dos trabalhadores. Segundo 
Adilson, o conselheiro Saulo Bahia, 
que leu a nota técnica na sessão, “in-

formou que o  próprio CNJ oficiará 
a Comissão de Constituição e Justi-
ça do Senado, encaminhando nova 
nota técnica”.

Para Ruy Bittencourt, da direção 
do sindicato do Rio Grande do Sul 
(Sintrajufe-RS), a luta em defesa da 
carreira única superou mais um de 
uma série de obstáculos. Ele alertou, 
porém, que é preciso seguir lutando 
para “enterrar” a PEC no Senado. 
“Valeu cada minuto de uma greve 
que mostrou que só quem luta con-
quista, que a categoria pode voltar a 
vencer”, resumiu.

Greve “virou o jogo” no CNJ, dizem 
servidores sobre PEC 59

Comando de Greve acompanhou sessão no CNJ, que agora enviará nota oficial contra a PEC ao Senado

16.05.14 – Servidores da Baixada Santista fazem manifestação nas ruas de Santos

10.06.14 – Apagão na Justiça Federal de Lins10.06.14 – 3º Apagão do Judiciário Federal na JF Pedro Lessa

16.06.14 - Em Brasília, comemoração pela nota técnica do CNJ contrária à PEC 59

15.05.14 - Reunião da mesa de negociação no STF
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No começo de junho, o STJ con-
siderou, liminarmente, ao menos 
três greves de servidores federais 
como abusivas: dos servidores do 
Ministério da Cultura; dos técni-
cos administrativos das universi-
dades federais e dos profissionais 
em educação básica, profissional 
e tecnológica.

Impondo multas de R$ 200 mil 
por dia aos sindicatos, corte de 
ponto com anotação de falta in-
justificada e altos percentuais de 
trabalho, o STJ minou a força dos 
servidores. “A imposição de multa 
é uma afronta ao direito constitu-
cional de greve, pois inviabiliza o 
seu exercício. Inviabiliza a própria 
atividade sindical”, avalia Paulo Ba-
rela, dirigente da CSP-Conlutas.

Governo não negociou
As entidades sindicais recorre-

ram e, em reunião com o ministro 
do STJ, Napoleão Nunes Maia Fi-
lho, demonstraram que o governo 
Dilma (PT) não abriu diálogo. Os 
trabalhadores representados pela 
Fasubra, por exemplo, ficaram em 
greve por mais de 100 dias sem 

nenhuma resposta do governo.
Em 25 de junho, o ministro do 

STJ intimou o Ministério do Plane-
jamento a realizar uma negociação 
produtiva com os servidores e im-
pediu o corte nos salários e o lança-
mento de falta injustificada na folha 
de ponto. Caso a decisão não seja 
cumprida pelo governo, a liminar 
do início do mês será revogada.

Mesmo com essa decisão, os 
servidores têm poucas razões para 
acreditar numa mudança de pos-
tura do governo. “Não acredito 
em nenhuma novidade que seja 
positiva aos trabalhadores”, diz 
Gibran Ramos Jordan, da coorde-
nação geral da Fasubra, que teria 
reunião com o Planejamento, Mi-
nistério da Educação e Advocacia 
Geral de União na terça-feira, 1.

O que fica evidente com essa limi-
nar, para o dirigente, é a truculência 
do governo para lidar com os traba-
lhadores: “Essa decisão é o reconhe-
cimento da intransigência do gover-
no”, argumenta.

Greve na Cultura
Os servidores do Ministério da 

STJ impõe multa a sindicatos 
e mina greve de servidores federais
“Multa a sindicato afronta o direito de greve, pois inviabiliza a atividade sindical”, diz dirigente da CSP-Conlutas

Cultura suspenderam a greve que 
haviam iniciado há mais de um mês. 
Mas podem retomar o movimento já 
nesta semana caso o governo não es-
tabeleça negociação com a categoria.

Sinasefe
Os servidores representados pelo 

Sinasefe seguem exigindo de Dilma 
abertura de negociação. No Rio de Ja-

neiro, na segunda-feira, 30, eles reali-
zariam protestos em vários pontos da 
cidade com a palavra de ordem: “Ne-
gocia, Dilma”. A movimentação que 
busca expor à população as razões da 
greve e obter apoio. A categoria teve 
uma reunião com o Ministério da 
Educação na terça-feira, 1, mas o go-
verno não abriu negociação.  Os ser-
vidores decidiram suspender a greve.

As mobilizações para pressio-
nar a readmissão dos 42 metro-
viários demitidos durante a gre-
ve dos metroviários ocorrida no 
início do mês continuam. Em as-
sembleia realizada na quarta-fei-
ra, 25/6, o Sindicato dos Metro-
viários decidiu dar início a uma 
série de atividades, entre elas dois 
atos na quinta-feira, 3/7.

A primeira manifestação acon-
tece às 9h, no Largo da Batata, 
com a participação de membros 
do MTST e trabalhadores rurais. 
À noite, às 18h, o ato ocorre no 
Largo São Francisco (Faculdade 
de Direito da USP) com a pre-
sença de Jorge Luiz Souto Maior 
(professor da Faculdade de Di-
reito da USP), Francisco Gérson 
Marques de Lima (professor de 
Direito da Universidade Federal 
do Ceará e membro do MPT do 
Ceará) e Cezar Britto (ex-presi-
dente da OAB Nacional e advo-
gado de entidades sindicais).

Os metroviários estão progra-

mando também a realização de um 
ato-show, em julho, com artistas e 
intelectuais que apoiam a causa. A 
data ainda será confirmada. A ex-
pectativa do Sindicato é reunir pelo 
menos cinco mil participantes.

Ajuda aos metroviários
A campanha para arrecadar 

fundos para repor o salário dos 
trabalhadores demitidos também 
será intensificada com o aumento 
do percentual da mensalidade sin-
dical de 1,3% para 1,9% do salá-
rio. Essa medida valerá a partir de 
julho e permanecerá por seis me-
ses, quando será reavaliada. Para 
quem tiver interesse em ajudar, a 
conta do Sindicato dos Metrovi-
ários é: Banco do Brasil, agência 
6.821-7, conta corrente 373-5.

Foi recomendada também a sus-
pensão das horas extras enquanto 
ocorrer a campanha, o uso do ade-
sivo da campanha pela readmissão 
em todas as áreas e a coleta de as-
sinaturas em um abaixo-assinado.

Sobre as demissões
A greve dos metroviários de 

São Paulo começou em 5 de 
junho e foi suspensa no dia 11. 
Eles reivindicavam um aumento 
de 12,2% e o governo estadual 
chegou a propor 8,7% – mesmo 
índice sugerido pelo Tribunal 
Regional do Trabalho.

O governador Geraldo Al-
ckmin (PSDB) ordenou as de-
missões dos 42 metroviários 

e negou-se a dialogar sobre  
readmissões depois que, num 
domingo, o TRT-2 julgou abu-
siva a greve dos metroviários, 
decretou o desconto dos dias pa-
rados e não ofereceu garantia de 
emprego aos trabalhadores.

No dia 13 de junho a Su-
perintendência Regional do 
Trabalho e Emprego autuou o 
Metrô de São Paulo por atitu-
de antissindical. 

Campanha pela readmissão dos 42 
metroviários continua

O Sindicato dos Metroviários dará início a uma série de atividades, entre elas um ato show, em julho

05.02.14 –Ato unificado dos servidores em Brasília 

08.06.14 – Assembleia dos metroviários decide continuar a greve 

Davi Ribeiro/FolhaPress
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Servidores discutem reivindicações 
com a presidente do TRT

Maria Doralice Novaes promete medidas contra déficit de pessoal e aceita mesa de negociação. 
Dias da greve serão compensados em serviço.

Jesus Carlos

Jesus Carlos

18.06.14 – Reunião com a presidente do TRT-2, desembargadora Maria Doralice Novaes

A presidente do TRT, desembar-
gadora Maria Doralice Novaes, ma-
nifestou seu apoio à mobilização 
dos servidores do Judiciário Federal 
em São Paulo por reposição salarial, 
melhoria das condições de trabalho, 
rejeição da PEC 59 e contra a criação 
de carreiras exclusivas nos tribunais 
superiores. Ela também prometeu 
medidas para, pelo menos, amenizar 
a falta de pessoal na JT e impedir que 
os servidores trabalhem aos sábados. 

“Acho importante e apoio ampla-
mente esse trabalho de vocês; podem 
contar comigo”, disse a desembarga-
dora, durante a reunião com repre-
sentantes do Sintrajud, da Fenajufe e 
dos servidores da Justiça Trabalhista, 
em 18 de junho. Na ocasião, ela re-
cebeu dos servidores o abaixo-assi-
nado que pede um posicionamento 
dos presidentes dos tribunais regio-
nais contra a criação do estatuto úni-
co do Judiciário, prevista na PEC 59.

O CNJ deu parecer contrário à 
PEC no mês passado, mas a Propos-
ta ainda tramita no Senado. “Não 
tem sentido criar outro Estatuto, 
quando já temos o Regime Jurídico 
Único dos servidores”, afirmou Ma-
ria Doralice. “As carreiras exclusivas 
também são um absurdo”, declarou.

Falta de servidores
A desembargadora mostrou-se fa-

vorável à instalação de uma mesa de 
negociação permanente para discutir 
questões específicas do Tribunal, en-
volvendo condições de trabalho e ges-
tão de pessoal, entre outros assuntos. 

Maria Doralice apontou que há um 
anteprojeto de Lei para aumentar o 
quadro do TRT em 1.600 servidores 
e pediu o empenho da categoria para 
pressionar pela aprovação do texto.

Até lá, uma medida emergencial é a 
convocação dos aprovados no último 
concurso para técnicos e analistas. As 
convocações começarão em 8 de ju-
lho, em lotes de 100 aprovados a cada 
convocação, com prioridade para o 
Fórum da Barra Funda e a JT Barueri.

Em Barueri, há também proble-
mas ligados às condições estruturais 
do prédio, conforme apontou a dire-
tora do Sintrajud Inês Leal de Castro. 
Segundo a presidente do TRT, a JT 
Barueri passará a funcionar em ou-
tro prédio a partir de agosto, caso se-
jam resolvidas questões burocráticas 
relativas ao imóvel.

Trabalho aos sábados
Um dos principais temas da reu-

nião foi a sobrecarga de trabalho na 
JT. No Fórum Ruy Barbosa, a exis-
tência de dois magistrados por vara 
acabou penalizando os secretários de 
audiência e os datilógrafos, que pas-
saram a trabalhar em dobro.

Na avaliação da presidente do 
TRT, o excesso de trabalho também 
reflete problemas na gestão de cada 
vara, mas ela ressalvou que não pode 
interferir na atuação dos magistra-
dos e nem criar mais uma função 
comissionada. 

Maria Doralice concordou que as 
horas extras sejam discriminadas no 
contracheque, conforme reivindi-
cam os servidores, mas destacou que 
não está autorizado o cumprimento 
de horas extras aos sábados.

Diante da denúncia de que mui-
tos servidores estão trabalhando 
aos sábados, a desembargadora 
indicou que pode orientar os fun-
cionários da segurança do Fórum 
Ruy Barbosa a proibir a entrada 
no prédio nesses dias.

A compensação em serviço dos 
dias de greve, sem corte de venci-
mentos e sem vinculação com as 
horas paralisadas, foi mais uma vi-
tória da mobilização dos servido-
res. Na JT, a desembargadora Ma-
ria Doralice Novaes publicou no 
dia 30 de junho a portaria 46/2014, 
autorizando a compensação em 
serviço. Trata-se da mesma prática 
adotada nas últimas greves.

Na reunião com representantes 
do Sintrajud, da Fenajufe e dos ser-
vidores, Maria Doralice pediu que 
eles aguardassem a publicação des-
sa portaria para requerer que não 
seja descontada a indenização de 

transporte dos oficiais de justiça da 
Baixada Santista e do interior.

Na JF e no TRF-3, a negocia-
ção sobre como compensar os 
dias parados também foi favo-
rável aos servidores. Em comu-
nicado do dia 5 de maio, a Se-
cretaria de Gestão de Pessoas do 
TRF-3 autorizou a compensação 
em serviço, mencionando a Re-
solução nº 188/2012 do Conse-
lho da Justiça Federal.

“Permite-se, mediante fixação 
de metas e coordenação de esfor-
ços, a esperada compensação do 
serviço público afetado pela para-
lisação laboral”, diz o comunicado.

Compensação da greve 
será em serviço

Os oficiais de justiça da Cen-
tral Unificada de Mandados 
(Ceuni) da Justiça Federal de-
nunciam a atitude antissindi-
cal da administração contra os 
servidores que participaram da 
greve do Judiciário. A Central 
foi o único setor em que houve 
corte de parte dos vencimentos.

O diretor do Sintrajud Erlon 
Sampaio, que é servidor da Ceuni, 
sofreu o desconto da indenização 
de transporte. Além disso, ao retor-
nar da greve, recebeu toda a carga 
de mandados judiciais represada 

durante a paralisação do serviço.
“Acredito que o objetivo seja 

retaliar e desencorajar a luta 
dos trabalhadores”, afirmou Er-
lon. “Por isso, eles preferem pu-
nir a liderança do movimento.”

O desconto da indenização de 
transporte foi feito antes mesmo 
da suspensão da greve, e sem 
que se abrisse a possibilidade de 
compensar os dias parados.

O Sintrajud acompanha a si-
tuação dos oficiais da Ceuni e 
está tomando as medidas para 
impedir os descontos.

Oficiais de justiça da JF denunciam 
perseguição após greve

Administração da Ceuni desconta indenização de transporte

“Acho importante e apoio amplamente esse 
trabalho de vocês; podem contar comigo”

Desembargadora Maria Doralice Novaes
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Policiais continuam repressão 
a greves e a manifestações

Desta vez, as vítimas foram os operários da construção civil em Fortaleza e operários da Companhia Siderúrgica do Pecém

Preso sob a falsa acusação de ser adepto da tática 
“Black block”,  o estudante e servidor da USP, Fabio 
Hideki Harano, foi transferido na última sexta-fei-
ra, 27, para a penitenciária de Tremembé, no inte-
rior do Estado, mostrando que  o governo de São 
Paulo trata ativistas políticos: como criminosos. 

A prisão de Hideki tem gerado uma onda de 
protestos (ler mais nesta página). No dia 26, fun-
cionários, estudantes e professores da USP se 
manifestaram pedindo a libertação de Fábio. No 
mesmo dia, na Avenida Paulista, um protesto reu-
niu cerca de 300 pessoas. Vale dizer que funcioná-
rios da USP estão em greve por melhores salários, 
com o apoio dos estudantes.

A Tropa de Choque acompanhou a manifestação. 
Os ativistas levavam faixas que exigiam a liberta-
ção imediata do trabalhador. Os cartazes também 
pediam a saída do secretário da Segurança Pública 
de São Paulo, Fernando Grella. Em frente aos PMs, 
os manifestantes cantaram “que vergonha deve ser 
reprimir trabalhador para ter o que comer”.

Fabio Hideki foi preso após participar de mais 
um ato contra as injustiças da Copa em São Paulo, 
no dia 23. Ele foi abordado na Estação Consola-
ção. A polícia diz que ele praticaria atos de van-
dalismo, com máscaras de gás, coquetel molotov, 
capacete e papéis com nomes de integrantes do 
grupo. Mas testemunhas viram que não havia ne-
nhum explosivo na mochila de Fábio. O professor 
de inglês Rafael Marques também foi preso.

Testemunhas desmentem polícia
Uma das testemunhas, o padre Júlio Lancelotti, 

da Pastoral de Rua, disse ter visto “muitos segu-
ranças e policiais para segurá-lo e com muita hu-
milhação revistá-lo. Paralisaram a escada rolante 
e frente os protestos dos que chegavam e estavam 
na estação a mesma foi invadida pela tropa de cho-
que que fechou a estação. Mais de dez policiais do 
DEIC e o rapaz foi levado de maneira triunfante 
pelos caçadores para um camburão. Vi e acompa-
nhei toda a ação cinematográfica da PM , Policia 
Civil, seguranças e metroviários.” A descrição e o 
vídeo da prisão foram postados em seu Facebook.  

Em carta divulgada no último sábado, 28, um gru-
po de professores da USP denunciou a prisão e fla-
grante policial forjado, reforçando que se trata de 
perseguição contra as liberdades democráticas dos 
manifestantes. Os docentes ressaltaram que Fábio 
não pertence a nenhuma associação criminosa como 
a polícia o acusa. “Ele é aluno e funcionário da USP. 
E está em greve, exercendo um direito constitucional. 
(...) Fábio não carregava explosivos quando foi preso 
nas escadarias do Metrô. Ele só ia para casa.”

Estudante e servidor da 
USP continua preso

O direito a greve e a livre 
manifestação continuam sen-
do reprimidos pelas forças 
policiais. Na segunda-feira, 
30, policiais reprimiram tra-
balhadores da construção civil 
de Fortaleza (CE). Os policiais 
utilizaram bombas de gás la-
crimogênio e balas de borra-
cha na tentativa de impedir 
que o protesto seguisse, ferin-
do um manifestante. 

Esta não foi a primeira vez 
em que os trabalhadores são 
impedidos de se manifestar.  
Na quinta-feira, 26, a Tropa de Choque foi 
acionada e partiu para cima dos trabalha-
dores da construção civil que estavam em 
greve desde o dia 23. 

Cinco pessoas ficaram feridas e um 
apoiador da manifestação, o professor Ge-
orge Bezerra, foi preso e solto horas depois. 
Vídeo gravado por integrante da equipe 
Metamorfose Comunicação mostrou ação 
da polícia contra os trabalhadores. (Veja 
aqui o vídeo http://migre.me/kbCVT) 

A greve teve inicio após empresários 
da construção civil abandonarem as ne-
gociações. Os trabalhadores aprovaram a 
greve em 11 de junho. A última propos-
ta patronal foi o reajuste salarial de 7,5%, 
percentual distante do reivindicado pela 
categoria: 15%. Na quarta-feira, 2, os tra-
balhadores conquistaram reajuste de 9% e 
encerraram a greve.

A polícia também foi truculenta e pren-
deu ao menos 66 operários da Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP), durante pro-
testo da categoria no Porto de Pecém, na 
região metropolitana de Fortaleza, no dia 
26. A categoria está em greve desde o dia 5 
de junho e reivindica o pagamento de ho-
ras extras e plano de saúde para os depen-
dentes, entre outras demandas.

A polícia diz que as prisões foram fei-
tas depois que manifestantes incendia-
ram carros e depredaram outros durante 
a manifestação. Em nota, o Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Constru-
ção de Estradas, Pavimentação e Obras 
de Terraplenagem em Geral no Estado do 
Ceará afirmou que “tais atos estão sendo 
praticados por pessoas infiltradas no mo-
vimento, das quais não temos conheci-
mento da procedência.” 

As repressões ocorreram em ao menos duas das manifestações realizadas

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Ceará

Um ato-debate pedindo a libertação de 
Fabio Hideki e Rafael Marques (ver texto 
ao lado) terminou com mais uma ação tru-
culenta da polícia e a detenção de pelo me-
nos seis pessoas, entre elas dois advogados. 
O ato ocorreu na noite de terça-feira, 1, na 
Praça Roosevelt, no Centro de São Paulo.

Segundo reportagem publicada na Fo-
lha de S. Paulo, antes mesmo de se iniciar 
o debate, centenas de policiais cercaram o 
local e revistaram os participantes, ano-
tando os seus nomes. Por volta das 19h20, 
os advogados Daniel Biral e Silvia Dascal, 
que prestam assistência jurídica aos mani-
festantes, foram detidos e levados para a 
78º DP. Daniel teria abordado os policiais 
pedindo que se identificassem, o que teria 
ocasionado a prisão

Em entrevista publicada no site da re-
vista Carta Capital, o advogado relatou a 
abordagem violenta da polícia durante a 
detenção. “Um policial me pegou pelo pes-
coço e me deu uma gravata. Outro me pe-
gou pela perna. No meio de uma escada no 

Polícia prende manifestantes em São Paulo

caminho para o camburão, o que segurava 
a minha cabeça me soltou. Comecei a gri-
tar ‘mídia, mídia’. Depois, no DP, os caras 
abriram a caçamba e falaram: ‘ó, aqui não 
tem mídia, agora você vai morrer.

Jornalistas que estavam no local foram 
impedidos de registrar o momento da 
prisão, usando, de acordo com relatos, 
bombas de efeito moral. Os detidos foram 
liberados após assinarem termo circuns-
tanciado por desacato.  

Divulgação

Registro da prisão de Daniel Biral


