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E m assembleia realizada 
durante o 3º Apagão do 
Judiciário, os servidores 
do Judiciário Federal 

aprovaram uma moção de apoio 
aos metroviários de São Paulo 
e a edição deste boletim, para 
manifestar seu repúdio à decisão do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região, que considerou a greve dos 
metroviários “ilegal”. A assembleia 
aprovou também a manutenção 
da greve no Judiciário Federal e a 
realização de nova assembleia, na 
próxima quarta-feira (18), às 15h, 
em frente à sede do TRT-2, na Rua 
da Consolação.

O  Sindicato dos Servidores do 
Judiciário Federal no Estado de São 
Paulo (Sintrajud) repudia a multa 
de R$ 500 mil diários imposta pelo 
TRT ao sindicato dos metroviários e 
a demissão de 42 trabalhadores que 
participaram da greve da categoria.

Os trabalhadores do Judiciário 
não compactuam com a decisão, 
que afronta o Direito Constitucional 
de Greve: “Art. 9º É assegurado 
o direito de greve, competindo 
aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre 
os interesses que devam por meio 
dele defender”.

A Constituição também prevê 
que “a lei definirá os serviços ou 
atividades essenciais e disporá sobre 
o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade” (§ 1º.) e 
que “os abusos cometidos sujeitam 
os responsáveis às penas da lei”.

O que temos assistido, entretanto, 
é o desrespeito generalizado ao 
direito de livre organização dos 
trabalhadores e ao direito de greve. 
Os Metroviários estão enfrentando 
a truculência do governo Geraldo 
Alckmin (PSDB), mas é preciso dizer 
que o desrespeito ao direito de greve 
é repetido diariamente no Brasil, 
contando com o apoio do governo 
de Dilma Rousseff (PT).

Antes do julgamento, já tínhamos 
assistido à Tropa de Choque agredir 
trabalhadores metroviários na 

estação Ana Rosa. A decisão do TRT-
2 vai incentivar maior repressão 
policial contra os trabalhadores.

Os metroviários reivindicam 
melhores salários, assim como 
nós trabalhadores do Judiciário 
e funcionários públicos federais 
pleiteamos respeito à data-base e a 
reposição das perdas inflacionárias. 
A reivindicação dos trabalhadores 
do Metrô, porém, vai além. Eles 
reivindicam melhores condições de 
trabalho e um transporte público 
de qualidade.

Para se ter uma ideia, em 1998 a 
Cia. do Metropolitano tinha nove 
mil funcionários e transportava 
1,5 milhão de usuários por dia. 
Em 2013, depois da inauguração 
de novas estações de trem, a média 
de passageiros diários subiu para 
3,7 milhões, mas número de 
funcionários do Metrô diminuiu. 
Sem falar das denúncias de 
corrupção e superfaturamento que 
atingem o governo do PSDB, que 
está no Palácio dos Bandeirantes 
desde 1994.

Além da falta de funcionários e da 
falta de investimentos, o trabalhador 
que depende do Metrô paga muito 
caro pelo serviço. Entre 1995 e 2011, 
para se ter uma ideia, as tarifas 
subiriam 263% enquanto a inflação 
foi de 131%. Se a passagem fosse 
reajustada somente pela inflação ela 
custaria R$1,84.

Os trabalhadores metroviários 
propuseram trabalhar de graça, desde 
que as catracas fossem liberadas pelo 
governador Alckmin. Dessa forma a 
população não seria prejudicada. O 
governo não aceitou tal proposta, 
apostando na truculência e na 
repressão para reprimir a greve, que 
resulta até agora em várias detenções 
de trabalhadores e na demissão dos 
grevistas.

Diante desta situação, o Sintrajud 
manifesta seu total apoio aos 
metroviários e à sua luta por melhores 
salários, melhores condições de 
trabalho e um transporte público e 
de qualidade.

Servidores apoiam metroviários e 
decidem manter a greve

Categoria repudia decisão do TRT-2  contra os trabalhadores do Metrô de São Paulo e marca nova assembleia para 18 de junho

Ennio Brauns

Os servidores do Judiciário 
Federal em São Paulo vão manter 
a greve iniciada há quase um mês 
e realizar uma assembleia no dia 
18 de junho, quarta-feira, em 
frente à sede do TRT-2 na Rua da 
Consolação. Nesse dia, a presidência 
do TRT se reúne com o Comando 
de Greve para discutir a pauta de 
reivindicações que os servidores 
da Justiça Trabalhista entregaram 
no último dia 2 à presidente do 
Tribunal, a desembargadora Maria 
Doralice Novaes.

A pauta inclui reivindicações 
de melhorias nas condições de 
trabalho e o apoio da presidência 
do TRT à inclusão, no orçamento 
do Tribunal, das propostas salariais 
previstas no texto substitutivo 
ao PL 6613/2009. Os servidores 
também pedem que os presidentes 
do TRT e dos outros tribunais 
do Judiciário Federal assumam 
publicamente um posicionamento 
contrário à PEC 59/13, que cria 
um estatuto único para o judiciário 
estadual e o federal. Abaixo-
assinados com essa reivindicação 
já circulam entre os servidores.

A concentração na próxima 
semana será às 13h e a assembleia 
vai começar às 15h, conforme a 
decisão tomada na assembleia desta 
terça-feira (10), durante o 3º Apagão 
do Judiciário. Reunidos em frente 

ao Fórum Pedro Lessa, na Avenida 
Paulista, os servidores marcaram este 
3º Apagão com um ato público e uma 
passeata que tomou duas faixas da 
Avenida, entre o prédio do Fórum e 
o do TRF-3.

Eles avaliaram que o movimento 
grevista já deu passos importantes 
para o atendimento de suas principais 
reivindicações, mas que é necessário 
manter a mobilização para conquistar 
vitórias definitivas.

A mesa de negociação instalada 
no STF (dez meses depois de 
ser reivindicada pela categoria) 
elaborou uma proposta salarial 
que foi encaminhada ao Ministério 
do Planejamento, para compor a 
previsão orçamentária de 2015, e à 
Câmara dos Deputados, na forma 
de um substitutivo ao projeto de lei 
6613/09. Outras conquistas foram 
o afastamento da possibilidade de 
criação de carreiras exclusivas nos 
tribunais superiores e a minuta da 
nota técnica do CNJ recomendando 
a rejeição da PEC 59.

No entanto, todos esses avanços 
podem ser anulados sem a 
mobilização dos servidores, como 
aconteceu em outras campanhas 
salariais. “Nenhum governo 
permitiria a aprovação do substitutivo 
sem a luta dos servidores”, disse 
Cléber Borges, diretor do Sintrajud e 
servidor do TRF-3.

Após 3º Apagão, mobilização no 
Judiciário deve continuar



O Sintrajud elaborou essa 
explicação a partir do artigo do 
magistrado trabalhista Jorge 
Souto Maior, que também é 
livre docente da Universidade 
de São Paulo. A íntegra do 
artigo está disponível em: 
http://migre.me/jKANo

As ilegalidades cometidas contra o direito de greve 
em 15 tópicos: o caso dos metroviários de São Paulo

Os trabalhadores 
propuseram 

a abertura 
das catracas, 

aceitando o não 
recebimento 

de salário pelo 
dia de trabalho. 
A proposta foi 
recusada pelo 

governo, sob o 
argumento de 

que essa solução 
estaria impedida 

pela lei de 
responsabilidade 

administrativa 
e não houve 

contraproposta.

Os trabalhadores 
exerceram o seu 

direito. O Metrô 
não cumpriu sua 

obrigação de negociar 
o prosseguimento das 
atividades, indo à via 

judicial. Com uma 
liminar, o Judiciário 

definiu a continuidade 
dos serviços de um 
modo que negou o 

exercício do direito de 
greve.

A ilegalidade fica 
mais grave por ser 
a PM diretamente 

ligada ao governador 
de São Paulo, que 
também responde 
pelo Metrô. Trata-

se de um grave 
atentado ao direito 
sindical, até porque 

sua ordem não 
foi embasada em 

autorização judicial.

Não é função da PM 
intervir em conflito 

trabalhista. O ataque 
aos metroviários 
foi ilegal porque 
feriu direitos de 

personalidade dos 
trabalhadores, já que 
a integridade física e 
moral de muitos foi 

concretamente atingida.

Ao se valer do 
Judiciário para obrigar 

os metroviários a 
manterem 100% do 

funcionamento, o 
Metrô descumpriu 

sua obrigação legal de 
definir essa questão 

de comum acordo 
com os trabalhadores, 

cometendo grave ato de 
natureza antissindical.

Qualquer tipo de 
ameaça ao grevista ou 

promessa de prêmio 
ou promoção aos não 

grevistas constitui 
ato antissindical, tal 

como definido na 
Convenção 98 da OIT 
(ratificada pelo Brasil, 

em 1952).

Para a lei, a tentativa 
do empregador de 

manter-se funcionando 
normalmente, sem 

negociar com os 
trabalhadores em greve, 
valendo-se das posições 

individualizadas dos 
ditos “fura-greves”, 
afronta o direito de 

greve.

As delimitações 
legais, para atender 

necessidades inadiáveis, 
não podem inibir o 

exercício do direito de 
greve. O empregador 

também é responsável 
pelas consequências da 

greve, devendo abrir 
negociação, inclusive 

para definir junto com 
os trabalhadores como 
será dada continuidade 

às atividades.

A Constituição assegura 
o direito de greve, 
“competindo aos 

trabalhadores decidir sobre 
a oportunidade de exercê-

lo”. Ela ainda prevê: “a 
lei definirá os serviços ou 

atividades essenciais” e 
que “os abusos cometidos 

sujeitam os responsáveis às 
penas da lei”.
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O Metrô enviou 
telegramas para 

pressionar pela volta 
ao trabalho, o que é 

ilegal. A Lei n. 7.783 
dispõe: “É vedado às 

empresas adotar meios 
para constranger 
o empregado ao 

comparecimento ao 
trabalho, bem como 
capazes de frustrar 

a divulgação do 
movimento.”
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O Metrô colocou 
estações e trens 

em funcionamento 
por pessoal não 

especializado, com 
apoio policial, 

sem autorização 
judicial. O governo 

direcionou a 
PM, chegando a 

agressões físicas e 
morais, e enviou 

telegramas aos 
trabalhadores, 

coagindo-os ao 
trabalho. E na 
segunda-feira 

(9) demitiu 
trabalhadores por 
terem feito greve.

14

15

Foi ilegal manter o 
funcionamento de 

estações e trens com 
empregados do setor 
administrativo. Essa 

possibilidade não lhe é 
conferida por lei.

O Metrô descumpriu a 
obrigação de manter um 

ambiente de trabalho 
seguro, pondo em risco 
a vida dos trabalhadores 

e dos usuários.
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O Judiciário 

deveria chamar à 
responsabilidade a 

entidade patronal e 
não proteger à sua 

pretensão de utilizar 
a via judicial como 

forma de descumprir 
a obrigação legal da 
negociação quanto à 

forma de continuação 
das atividades.
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Na linha das 

ilegalidades cometidas 
contra o direito de 

greve, veio o ataque 
da PM, na sexta-feira, 

6, aos trabalhadores 
que exerciam o seu 
legítimo direito de 
realizar um piquete 

na estação Ana Rosa, 
como reza o art. 6º. 
da Lei n. 7.783/89.
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Diante disso, o 
Sintrajud repudia 

a decisão do 
TRT-2 acerca da 
greve, a postura 
do governador 

Geraldo Alckmin 
(PSDB) e apoia 

incondicionalmente 
a luta dos 

metroviários.

Paulo Iannone

UOL

Oliver Kornbliht


