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A contraproposta não agradou 
e está longe de contemplar a rei-
vindicação da categoria. Mas, foi 
a primeira vez desde que o projeto 
de lei que revisa o plano de cargos 
e salários dos servidores do Judici-
ário Federal chegou ao Congresso 
Nacional pelas mãos do STF, no 
final de 2009, que o governo apre-
sentou algo além do veto ao PCS e 
a política de ‘reajuste zero’. 

Ao receber na noite de terça-feira 
(21) dirigentes da categoria que 
integram o Comando Nacional 
de Greve instalado na Fenajufe, o 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ayres Britto, disse que o 
Ministério do Planejamento pro-
pôs ao Judiciário Federal reajuste 
salarial em três parcelas de 5%, a 
serem aplicadas sempre nos meses 
de janeiro de 2013 a 2015. O per-
centual acumulado, índice com o 
qual o Planejamento trabalha para 
divulgar a proposta, fica em 15,8%. 

Nova negociação
De acordo com o que o secretário 

de Relações do Trabalho do Plane-
jamento, Sérgio Mendonça, teria 

comunicado ao diretor-geral do 
STF, Amarildo Vieira, que também 
participou da reunião com os ser-
vidores, o governo está apresentan-
do apenas um índice, sem determi-
nar como ele incidirá sobre a tabela 
salarial, o que caberia ao Poder Ju-
diciário fazer. De acordo com o Su-
premo, pelo menos por enquanto, 
a contraproposta se refere apenas 
ao Judiciário, não incluindo o Mi-
nistério Público da União. 

Destacado pela presidenta Dilma 
Rousseff para negociar com o fun-
cionalismo, Mendonça receberá 
representantes dos servidores do 
Judiciário Federal em greve nesta 
quarta-feira (22) às 15 horas, numa 
reunião articulada pelo Sintrajud, 
para a qual a federação foi convi-
dada a participar.

Reunião com Dilma
Ao serem comunicados da pro-

posta, os servidores responderam 
que ela não atende às reivindica-
ções e está longe de contemplar o 
PCS, plano que, parcelado, já não 
cobre a inflação do período. E co-
braram do presidente do STF uma 

resposta firme ao Planalto para que 
a negociação avance. O ministro 
disse que tentará marcar uma reu-
nião com a presidenta Dilma Rous-
seff para antes do dia 31 de agosto, 
data final para que o Planejamento 
envie ao Congresso o projeto orça-
mentário da União de 2013.   

Dirigentes sindicais que parti-
ciparam da audiência, que reuniu 
representantes da Fenajufe e do 
sindicato de Brasília (Sindjus-DF), 
criticaram os valores, mas destaca-
ram que foi a força da greve que fez 
a presidenta Dilma pela primeira 
vez apresentar uma contraproposta 
e abandonar o discurso do ‘reajuste 
zero’, o que é positivo. “Não é o que 
a gente quer. Mas pela primeira 
vez desde 2009 o governo fez uma 
proposta e isso só saiu porque tem 
mobilização”, analisou Antonio 
Melquíades, dirigente da federação 
e do Sintrajud. “É uma proposta 
muito ruim”, resumiu Pedro Apa-
recido, outro dirigente da Fenaju-
fe que esteve na negociação e que 
também destacou como positivo o 
fato de o governo finalmente apre-
sentar algo para o setor. 

Outras categorias
O percentual indicado pelo Pla-

nalto é similar ao posto nas me-
sas de negociação de outros seto-
res do funcionalismo em greve. 
A maior movimentação nacional 
e conjunta dos servidores pelo 
menos dos últimos dez anos fez o 
Planalto dar os primeiros passos 
para trás na política de congela-
mento salarial. Aos técnicos-ad-
ministrativos das universidades 
federais, observou Melqui, foram 
apresentados os mesmos índices 
depois que eles entraram em gre-
ve, que representavam um im-
pacto de R$ 1,7 bilhão. 

A categoria recusou, manteve 
a paralisação e uma nova pro-
posta foi oferecida pelo gover-
no, desta vez com impacto de R$ 
2,9 bilhões, quase 70% superior. 
“É a primeira contraproposta 
do governo [ao Judiciário], a 
negociação começa agora. Te-
mos que continuar a mobiliza-
ção para a proposta avançar”, 
concluiu Melqui, ao defender 
que a resposta da categoria tem 
que ser mais greve.
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“APAGOU“



Maior fórum trabalhista do país, 
Barra Funda “apagou”

Na Baixada Santista, a parali-
sação na JT foi geral. Os fóruns 
de Santos, Praia Grande, São 
Vicente pararam quase na tota-
lidade, com audiências suspen-
sas: “Em Santos, as setes varas 
(da JT) não têm audiência, nem 
atendimento de balcão, inclu-
sive a distribuição ficou com a 
diretora e apenas um funcio-
nário”, disse a servidora da JT/
Santos, Marinilda Dias.

Nas demais cidades da Bai-
xada a adesão também é forte, 
em São Vicente e Praia Grande. 

“Apagão” na 
Baixada

Greve cresce no TRE/SP; corte de ponto não intimida os 
servidores que respondem com mais adesão

Na manhã desta terça-feira (21), conforme prometido pelos grevistas, o maior fórum trabalhista do país, Ruy Barbosa, parou! 
Mil servidores aderiram à greve

Não passava das 7h da manhã e 
dezenas de servidores já estavam na 
entrada do prédio para a realização 
de piquete. Às 11h, centenas de ser-
vidores se concentravam na porta, 
os demais realizavam arrastões.

A porta de vidro do fórum foi 
tomada por cartazes “greve geral 
e irrestrita, PCS já!”, “Dilma: que-
brando a Constituição não se tem 
razão e nem nação!”, “O TRT-2 
ganhou 10 troféus por eficiência, 
enquanto nós ganhamos piora das 
condições de trabalho e salário 
congelado”, denunciando a políti-
ca de arrocho de Dilma.

Por volta das 13h45 veio à con-
firmação: O maior fórum traba-
lhista do país estava parado!

25 audiências suspensas; de 90 
varas, 85 estavam fechadas (algu-

mas com as luzes apagadas). O co-
mando de greve avalia quase mil 
servidores aderiram à greve nes-
ta terça-feira, o que praticamente 
suspendeu todo atendimento do 
fórum.

O resultado foi comemorado 
com muita emoção, apitos, corne-
tas e vuvuzelas pelos grevistas que 
ocuparam o saguão do fórum can-
tando “PCS quando? Já!”.

Grevistas de fora da capital tam-
bém estiveram no “Apagão” da JT/
Barra Funda. 

Protestos na porta do prédio 
Administrativo

O diretor-geral do prédio admi-
nistrativo do TRT-2, Luiz Alberto 
Daguano, tentou impedir a entra-
da dos servidores no prédio para 

os arrastões.
Indignados, os servidores perma-

neceram na porta e exigiram acesso 
ao prédio. Depois de muita pressão, 
a administração ‘aceitou’ a entrada 
de três grupos compostos por oito 
pessoas cada.  

Em resposta, os grevistas convo-
caram os colegas à greve e denun-
ciaram a tentativa da administração 
em restringir a entrada dos servido-
res no prédio.

Doação de Sangue
Ainda pela manhã cerca de 50 

grevistas se deslocaram de ônibus 
até ao Hospital da Santa Casa (He-
mocentro) para doação de sangue 
reafirmando a campanha: “Doe 
sangue pelo PCS, o dia em que a 
nossa luta salvará vidas”.

“A greve continua, Dilma a 
culpa é sua”. Essa tem sido a pa-
lavra de ordem dos servidores 
do Judiciário Federal contra o 
descaso do governo federal com 
a remuneração da categoria. Foi 
com essa palavra de ordem que 
os servidores da Justiça Federal 
(1ª instância) e do TRF-3 pro-
testaram na Av. Paulista, nesta 
terça-feira (21). 

O protesto bem humorado 
aconteceu na praça em frente 
ao TRF-3 e contou com a ilustre 

presença de “Dilmá Rousseff ”. 
Um ator caracterizado como 
Presidenta agradecia aos servi-
dores que ainda não aderiram à 
greve.

Os mais de 100 servidores 
presentes na manifestação co-
memoraram o “apagão” reali-
zado pelos colegas da Justiça 
Trabalhista, no fórum da Barra 
Funda e nas cidades de Santos, 
São Vicente e Praia Grande. O 
desafio agora é fazer o mesmo 
nos prédios da Justiça Federal.

Em frente ao TRF-3, servidores 
usam o bom humor para protestar

Em sessão nesta terça-feira (21), 
o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) acolheu parte dos termos 
do Pedido de Controle Adminis-
trativo (PCA) assinado pela Fena-
jufe e por mais 13 sindicatos, entre 
eles o Sintrajud.

Sob o nº 0006227-
50.2011.2.00.0000, o PCA pedia a 
invalidação da Resolução nº 86 do 
Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT), que prevê o cor-
te de ponto dos servidores da JT 
em caso de paralisação ou greve.

Na decisão, o conselheiro rela-
tor, Gilberto Valente, sugeriu a al-
teração do artigo 2º da Resolução 
86, acolhendo a argumentação da 
categoria, de que as regras da re-
solução afrontavam a autonomia 
administrativa dos tribunais.

Ele considerou necessário 
adaptar a resolução ao entendi-
mento do CNJ, que admite os 
descontos, mas também per-

mite a compensação, a critério 
de cada TRT. Com a decisão, as 
administrações dos tribunais 
poderão negociar com os sin-
dicatos a situação dos grevis-
tas.

Segundo o assessor jurídico da 
federação, Pedro Maurício Pita 
Machado, a decisão do CNJ “ex-
tirpa os dois entraves mais drás-
ticos ao direito de greve, contidos 
na Resolução 86: o primeiro de-
les obrigava os Presidentes dos 
Tribunais, “sob pena de respon-
sabilidade” a descontar os salá-
rios dos grevistas na primeira 
folha de pagamento subsequente 
e o segundo impedia negociações 
sobre compensação ou pagamen-
to depois que algum desconto 
houvesse sido efetuado”.

Os advogados do Sintrajud e 
da federação aguardam a pu-
blicação do acórdão para fazer 
uma melhor análise.

Mesmo com a confirmação do des-
conto dos dias parados na folha de 
agosto, a greve no TRE-SP, o maior 
do país, vem ganhando reforço. 

Judiciária, informática, jurispru-
dência, registro e autuação de pro-
cessos, setores estratégicos para as 
eleições, engrossaram a greve.

Recolhimento dos 
contracheques

Com a confirmação do corte de 
salário, além de manter e buscar am-
pliar a greve, o Sintrajud está orga-
nizando o recolhimento dos contra-
cheques para ressarcimento do corte 
dos salários via fundo de greve.

Este é um momento de luta para 
por fim ao congelamento salarial 
e também o momento de todos se 
solidarizarem aos colegas do TRE-
-SP, fortalecendo o fundo de greve. 

O depósito pode ser feito na Con-
ta Poupança do Banco do Brasil, 
Banco 001, Agência 3324-3, nº da 
conta DV 535.500-1 ou na Caixa 
Econômica Federal, Banco 104, 
Agência 1004, Operação 22, Conta 
nº DV 49-9. 

Ato em defesa do PCS-4
Na próxima quinta-feira (23), às 

11horas, será realizado mais um 

ato público no TRE. Os colegas da 
Trabalhista e Federal também irão 
participar. O ato “irá denunciar 
o corte de salário e a tentativa de 
cerceamento do exercício do direi-
to de greve, oportunidade em que 
os servidores dos demais tribunais 
levarão seu apoio e solidariedade 
aos lutadores que constroem a gre-
ve no TRE”, afirma Adilson Rodri-
gues, diretor do Sintrajud. 
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Foto: Ennio Brauns

CNJ possibilita negociação de 
dias parados

Conselho Nacional de Justiça altera resolução do CSJT e permite nego-
ciação de dias entre tribunais e sindicatos. Para relator Resolução 86 

afrontava autonomia dos tribunais


