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Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião

Os textos desta seção não refletem necessariamente a opinião do Jornal do Judiciário ou do Sintrajud. Envie para o Departamento de Imprensa do Sindicato a sua 
colaboração: você pode escrever sobre qualquer tema. Não será aceito conteúdo ofensivo ou discriminatório. Os textos serão publicados por ordem de chegada e 

devem trazer o nome e uma breve apresentação do autor o tamanho pode variar entre 1.500 e 2.000 caracteres com espaços. PARTICIPE!

A evolução da criticidade lógica
A verdadeira razão para se 

seguir como via de oposição 
ao governo de situação está no 
fato de que a oposição dá limi-
tes à situação, e se a situação 
não mudar, pode perder tudo.

Muito embora o brasileiro seja 
o malandro, o que está aí supera 
tudo isso! A reforma política visa 
combater os excessos de corrup-
ção e poder que se viu até aqui. 

O fato de que todos os gover-
nos, direita e esquerda, imitem 
os totalitários só chama a aten-
ção quando se busca muito po-
der – poder sem limites.

Os governos totalitários fa-
zem uso do monopólio da vio-
lência usando Exército, polícias, 
Judiciário e milícias contra a 
oposição, desarticulando-as e 
atacando-as, o que resulta no Es-
tado de Exceção, isto é, suspen-
são da constituição com todos 
submetidos ao poder Executivo. 
Os governos se protegem assim 
a todo custo de uma possível 
queda. O Estado aqui é preteri-

do e os poderes não são inde-
pendentes como deveriam.

A cúpula do Poder Judiciário 
é independente e a base é sub-
metida à organização e “atola-
ção” da burocracia. Esse é um 
problema que atrasaria nossas 
reivindicações, não fosse um 
fato notório: esse governo, mais 
do que os outros, pratica a bu-
rocracia negativa, aquela que 
não tem como objetivo organi-
zar, e sim dar mais destaque aos 
meios do que aos fins, descons-
truindo a qualquer momento, 
barrando nossas reivindicações 
enquanto criminalizam a greve.

Além disso, ditos de que não 
há corrupção, inflação, revelam 
a tentativa de enganação pela 
repetição de um mantra, fa-
zendo uso de irracionalidades 
racionais, senão de racionalida-
des irracionais. Nomeações de 
juízes e ministros são por inte-
resse e não pela técnica; intole-
rância a qualquer limite exter-
no é a busca do poder perene; 

clientelismos e currais eleitorais 
também; chamar privatizações 
de concessões serve de finan-
ciamento de campanha e poder 
sem fim; hierarquia de valores 
de proteção policial com re-
pressão de cidadãos mostra o 
objetivo do Estado; chamar o 
crime do mensalão de “ação pe-
nal 470” é golpe; atraso de obras 
gerando alto custo e buscando 
financiamento de campanha; 
reajustes sucessivos na cúpula 
e desigualdades nas áreas téc-
nicas; pseudologicidade da ca-
pacidade técnica da Petrobrás e 
muito mais também o são.

Estamos sendo usados, ao 
mesmo tempo em que o gover-
no precisa de nós. A corrupção 
existe, institucionalizou-se e se 
tornou normal, afinal de contas, 
para que pagamos tantos im-
postos e votamos no Tiririca?

Rodrigo Tietzmann 
servidor do TRT-SP (Fórum Ruy Barbosa)
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Jornal do Judiciário

Se você é servidor da Justiça Fe-
deral, seus salários sofrem o des-
conto do imposto sindical. Parte 
desse dinheiro é destinado por lei 
ao Sindicato.

A boa notícia é que o Sintrajud é 
contra a cobrança e devolve o di-
nheiro aos servidores.

O recurso, entretanto, pode ser 
doado ao Fundo de Greve, que é 
destinado a cobrir despesas da en-
tidade com mobilização e greves. 

Neste momento, a entidade está 
mobilizada para a aprovação do 
PLC 28/2015. A doação pode ser 
feita pelo site até o dia 20/06. 

O Núcleo de Oficiais de Justiça do 
Sintrajud está completando 20 anos.

A formação do Núcleo ante-
cede a própria unificação de 
sindicatos que deu origem ao 
Sintrajud. Em 1994, os oficiais 
de justiça já começavam a se 
organizar em nível nacional, 
com a fundação de associações 
(Assojaf´s) e da federação nacio-
nal (Fenassojaf).

“Mas, por sermos ligados a sin-

dicatos, éramos alijados desse 
processo”, diz Ivo Farias, da JT 
Ribeirão Pires, um dos fundado-
res do Núcleo. Ele explica que os 
sindicatos tinham dificuldade em 
lidar com as pautas específicas dos 
diversos segmentos da categoria, 
como o dos oficiais de justiça.

Essa foi uma das razões que fize-
ram Neemias Freire, oficial da JT 
Barra Funda, propor à Fenajufe a 
criação de núcleos por segmento. 
Outro objetivo era fazer um con-
traponto ao movimento de cria-
ção das associações, que, no limi-
te, poderia esvaziar os sindicatos.

Neemias também é um dos fun-
dadores do Núcleo em São Paulo.

De associação a sindicato
Em São Paulo, o cenário era 

diferente. O Sintrajus (sindicato 
dos servidores da Justiça Traba-
lhista, uma das três entidades que 

se uniram para formar o Sintra-
jud) havia se originado de uma 
associação de oficiais. Por isso, 
seus diretores compreendiam 
bem as demandas do segmento.

Ao longo desses 20 anos, o Nú-
cleo se envolveu em todas as lu-
tas pela valorização dos oficiais, 
como a equiparação entre os da 
Justiça do Trabalho e os da Jus-
tiça Federal, o reajuste da inde-
nização de transporte e a insti-
tuição da GAE (gratificação de 
atividade externa).

As lutas atuais dizem respei-
to principalmente a questões de 
saúde e segurança: eles reivindi-
cam o reconhecimento da ativi-
dade como sendo de risco (há um 
mandado de injunção sobre o as-
sunto em julgamento no STF), o 
direito à aposentadoria especial e 
ao porte de armas. Outra reivin-
dicação é a isenção de impostos 

para compra de veículos e isen-
ção de taxa de estacionamento.

“É nas reuniões do Núcleo que 
tomamos conhecimento do que 
ocorre em cada ramo do Judiciário 
Federal”, diz Neemias. “A existên-
cia do núcleo ajuda a encaminhar 
à diretoria do sindicato as deman-
das específicas desse segmento”. 

Veja reportagem completa no 
site do Sintrajud.

Oficiais celebram 20 anos do Núcleo 
Organização do segmento revela parte importante do histórico de lutas dos servidores do Judiciário
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A pauta salarial dos servidores 
estar no Senado é, sem dúvida, um 
feito dessa luta histórica da catego-
ria. Apesar disso, o projeto segue 
sendo atacado pela mídia e pelo 
governo. Os senadores prometem 
apoio, é verdade, mas são os mes-
mos que nesta semana aprovaram 
uma série de medidas que reduzem 
direitos caros aos trabalhadores, 

servidores inclusos.  “Precisamos 
manter e acelerar mobilização. A 
categoria está se mobilizando, mas 
ainda é preciso uma participação 
maior. O que vai fazer a diferença 
é encaminharmos o calendário de 
mobilização já aprovado”, defen-
deu Adilson.

Trabalhadores de todo o mundo vi-
vem um momento de arrocho salarial, 
demissões em massa e cortes nos orça-
mentos dos governos. Por isso, precisam 
se fortalecer para defender seus direitos.  

Os brasileiros presenciam os cortes do 
governo Dilma Rousseff (PT) nas áreas 
sociais e os ataques aos direitos traba-
lhistas, com as MPs 664 e 665 e o proje-
to de lei que amplia a terceirização dos 
postos de trabalho. 

Para discutir essa conjuntura, o 2º 
Congresso da CSP-Conlutas, central 
a que o Sintrajud é filiado, vai reunir 
trabalhadores de todo o Brasil, além 
de delegações de outros países. O en-
contro também vai organizar um pla-
no de lutas. 

O Sintrajud será representado por de-
legados eleitos em assembleia realizada 
no TRT Ruy Barbosa. Essa delegação 
levará uma resolução para ser aprovada 
no Congresso, com proposições gerais e 
reivindicações específicas dos trabalha-
dores do Judiciário Federal.

Com salários congelados há nove 
anos, os servidores enfrentam as mano-
bras do governo para impedir a aprova-
ção do PLC 28.

Sintrajud levará 
propostas

Não há, até o momento, nada de-
finido ou oficialmente sinalizado 
nas negociações entre o Supremo 
Tribunal Federal e o Ministério do 
Planejamento. Não há dúvida até 
aqui que as conversas estão ocor-
rendo, por vezes, com base em 
simulações financeiras possíveis, 
porém não fechadas nem com 
aval do governo. 

Nada disso, na avaliação coleti-
va dos fóruns da categoria, estaria 
ocorrendo não fosse a mobiliza-
ção que vem conseguindo pautar o 
projeto salarial no Congresso Na-
cional, apesar da política de ‘ajuste 
fiscal’ e de corte de direitos predo-
minantes naquela Casa.

Vencido o prazo de cinco sessões 
desde que o projeto foi aprovado na 
Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado e enviado ao plenário, 
nenhuma emenda foi apresentada 
ao PLC 28. A informação foi con-
firmada tanto pelo Senado quanto 
pelo STF. 

Dirigentes sindicais foram recebi-
dos pelo diretor-geral do Supremo, 
Amarildo Vieira, na quinta-feira 
(28), após a manifestação nacional 
realizada em frente ao tribunal. Ele 
confirmou que as reuniões com o 
governo estavam ocorrendo, mas 

que, até ali, nada de concreto ha-
via sido definido. Disse ainda que o 
STF havia conversado com o presi-
dente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), para que o requeri-
mento de urgência do PLC 28 só 
fosse apreciado com a anuência do 
presidente do Supremo, após o fe-
chamento de uma eventual propos-
ta. Novas reuniões com o Planeja-
mento, revelou, aconteceriam ainda 
naquele dia e na sexta-feira (29).

“O STF disse que intenção é ace-
lerar o processoe que não fechará 
qualquer acordo sem nos subme-
ter. Reivindicamos novamente a 
participação direta nas negocia-
ções”, relata Adilson Rodrigues, da 
coordenação-geral da Fenajufe e 
um dos servidores que participa-
ram da audiência.

Segundo ele, no dia seguinte o 
STF voltou a informar que não ha-
via sido fechado acordo e que even-
tual emenda ao projeto seria apre-
sentada no plenário do Senado.

O dirigente sindical observou que 
por mais que o Supremo esteja ne-
gociando, ainda não se impôs como 
se espera de um poder que, consti-
tucionalmente, possui autonomia 
financeira e não está submetido às 
políticas traçadas pelo Executivo.

Servidores cobram participação nas 
negociações entre STF e Planejamento

STF diz a dirigentes da federação que eventuais emendas serão apresentadas ao Plenário do Senado

Por Hélcio Duarte Filho

Valcir Araújo

Categoria realizou um ato em frente ao STF para pressionar o Supremo na quinta-feira, 28
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Mapa de mobilização e greve

Paraná 
Greve por tempo indeterminado desde o dia 25
Participação no ato do dia 29 de maio - Dia Nacional 
de Paralisação e Mobilizações Rumo à Greve Geral

Alagoas
Mobilização no dia 29 de maio
Paralisação de 48 horas nos 
dias 2 e 3 com indicativo 
de greve por tempo 
indeterminado a partir de 10 
de junho

Bahia 
Mobilização no dia 29 de maio
Indicativo de greve por tempo indeterminado a partir de 
10 de junho

Distrito Federal 
Paralisação de 24 horas em 3 de junho
Indicativo de greve a partir de 10 de maio (a confirmar)

Espírito Santo 
Em estado de greve e assembleia permanente
Paralisação de uma hora no dia que antecede a votação do PLC 28/2015

Maranhão 
Mobilização em 29 de maio
Indicativo de paralisação de 24 horas no dia 3 de junho na Justiça Federal

Minas Gerais 
Mobilização em 29 de maio
Indicativo de greve a partir de 10 de junho

Mato Grosso 
Paralisação de 24 horas em 29 de maio
Paralisação de 24 horas em 3 de junho e indicativo 
de greve por tempo indeterminado a partir do dia 10

Pernambuco 
Paralisação de 48 horas nos dias 2 e 3 
de junho

Piauí
Paralisação de 24 horas no dia 29 de maio

Rio de Janeiro 
Paralisação no dia 2 de junho com possibilidade de se estender para o dia 3

Rondônia
Paralisação de 48 horas nos dias 2 e 3 de 
junho com possibilidade de deflagração de 
greve por tempo indeterminado

Rio Grande do Sul
Paralisação de 24 horas em 29 de maio

São Paulo 
Paralisação de 24 horas e participação do 29 de maio
Paralisação em 10 de junho com indicativo de greve por tempo indeterminado

Tocantins 
Paralisação de 48 horas nos dias 2 e 3 de junho e indicativo de greve por 
tempo indeterminado a partir de 10 de junho (a confirmar)

Servidores decidem:
ParaliSaçãO de 24h NO dia 10

Os servidores do Judiciário Fe-
deral vão paralisar as atividades 
no dia 10 de junho. Essa foi a de-
cisão votada por unanimidade na 
assembleia geral desta sexta-feira 
(29), no Fórum Cível Pedro Lessa.  
Uma nova assembleia, também no 
dia 10, decidirá se a categoria deve 
entrar em  greve por tempo inde-
terminado. A paralisação é parte 
dos protestos pela aprovação do 
PLC 28, que recompõe os salários 
congelados há nove anos.  

“Estamos nos preparando para 
uma luta que não vai ser fácil”, disse 
a diretora do Sintrajud e servidora 
da JT Inês Leal de Castro. “O go-

verno alega que se nosso projeto for 
aprovado as contas do Brasil vão fi-
car de cabeça para baixo, mas o que 
deixa as contas do país de cabeça 
para baixo é a corrupção”, afirmou. 
“Por isso, temos de fazer uma gran-
de greve, levar nosso exército para 
Brasília, tomar os tribunais de lá, 
vamos construir uma greve que vai 
deixar o governo de cabelo em pé.”

Na sexta-feira, 29, houve para-
lisações no Judiciário Federal em 
todo o Estado. Servidores de fora 
da capital, como os de Barueri, 
São Bernardo do Campo e Dia-
dema, tiveram expressiva partici-
pação na assembleia. No Fórum 

Trabalhista Ruy Barbosa, mais de 
50% do atendimento ao público 
foi suspenso, segundo Henrique 
Sales, servidor do Fórum. 

Na Baixada Santista, os servido-
res paralisaram as atividades por 
24 horas em diversas varas da Jus-
tiça Trabalhista e Federal. Além 
disso, realizaram ato, em frente a 
JF-Santos, com expressiva partici-
pação da categoria. 

O Sindicato dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal do Estado 
de São Paulo (Sindsef) e o deputado 
federal do PSOL, Ivan Valente, tam-
bém participaram da assembleia e 
manifestaram solidariedade à luta 

dos servidores do Judiciário.
Após a assembleia, os servido-

res saíram em caminhada pela 
Avenida Paulista até o Tribunal 
Regional Federal. Alguns também 
se juntaram à manifestação rea-
lizada por diversas categorias de 
trabalhadores pelo Dia Nacional 
de Paralisações e Greves – Rumo 
à Greve Geral, convocado pelas 
centrais sindicais para protestar 
contra o projeto que amplia a ter-
ceirização dos postos de trabalho 
e contra as MPs que cortam bene-
fícios sociais.

Assembleia no mesmo dia votará greve por tempo indeterminado para exigir a 
aprovação do PLC 28 e o fim do congelamento salarial


