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APAGÃO
Dia de luta pela aprovação do PCS

29/08

Vista-se com uma roupa preta e leve um guarda-chuva preto

DO JUDICIÁRIO FEDERAL

Após o “Apagão do Judiciário Federal”, os servidores reali-
zarão a Assembleia Estadual para avaliação das negociações 
em torno do PCS-4 e os próximos passos para o fortaleci-
mento da greve até a sua aprovação. 

Fortalecer a greve
A paralisação no Judiciário Federal ainda não tem dia 

nem hora para acabar. O forte movimento paredista não 
se pautará pelo prazo de envio ao Congresso, pelo Exe-
cutivo, do projeto de lei orçamentária da União de 2013; 
dia 31 de agosto.  

A luta dos servidores do Judiciário Federal vai ser inten-
sificada. A greve é para pressionar ainda mais a cúpula do 
Judiciário, o governo federal e o Legislativo – principais 
interessados no processo eleitoral – a fechar um acordo 
orçamentário que seja capaz de garantir a aprovação do 
PCS. A responsabilidade pela aprovação do projeto de 
revisão salarial é de todos! Este é o chamado a todos os 
colegas para aderirem à greve. 

Assembleia Estadual, 
dia 30, 14h, em frente 
ao Fórum Pedro Lessa



Por Hélcio Duarte Filho

Representantes dos trabalha-
dores do Judiciário Federal 

disseram ao governo, na reunião 
ocorrida na sexta-feira (24) no 
Ministério do Planejamento, que 
a categoria rejeitou em assem-
bleias a contraproposta salarial 
apresentada pela presidenta Dil-
ma Rousseff. 

Os dirigentes do sindicato 
de São Paulo (Sintrajud) e da 
federação nacional (Fenajufe) 
afirmaram ao secretário das Re-
lações do Trabalho do Planeja-
mento, Sérgio Mendonça, que a 
posição do governo ‘faz’ a greve 
crescer e que ela atingirá, já na 
última semana de agosto, pelo 
menos 16 estados do país. 

Os reflexos na preparação 
das eleições municipais de ou-
tubro são imediatos, disseram 
os servidores, com atrasos na 
preparação das urnas, treina-
mento de mesários e julgamen-
to de recursos.

Greves continuam e 
enfrentam governo

A audiência ocorreu na tarde 
de sexta-feira em meio ao ‘mu-
tirão’ de negociações setorizadas 
do Planejamento, que se prolon-
garia pelo fim de semana, com 
reuniões no sábado e no domin-
go. Mendonça foi escalado pelo 
Planalto para negociar com o 
funcionalismo. 

Mas o esforço ‘concentrado’ 
do ministério para conversar 
com representantes das mais de 
30 categorias em greve antes de 
31 de agosto, prazo para envio 
da proposta orçamentária ao 
Congresso, esbarra na suposta 
decisão do próprio governo de 
não negociar nada além do já 
oferecido. 

Assembleias dizem ‘não’
Os trabalhadores do Judici-

ário disseram a Mendonça que 
o índice posto na mesa pelo go-
verno, após três anos de trami-
tação do projeto enviado pelo 
Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso, está longe das rei-
vindicações. “A categoria recha-
çou a proposta em mais de 16 
assembleias já realizadas pelo 
país. Ela mal repõe - se é que 
repõe - a inflação futura”, ob-
servou Antonio Melquíades, o 
Melqui, dirigente do sindicato 
de São Paulo (Sintrajud) e da 
federação nacional (Fenajufe), 
que esteve na negociação. O en-
contro foi agendado pelo Sin-
trajud, que o estendeu à fede-

ração e ao Comando Nacional 
de Greve. “Disse que o que es-
tamos reivindicando é de natu-
reza alimentar e que um gover-
no petista não pode agir assim”, 
pontua José Luis Santana Filho, 
da Justiça do Trabalho na Barra 
Funda (SP), que integrou a co-
missão recebida pelo secretário. 

Na avaliação de José Luis, em-
bora não tenha havido avanços, 
a reunião serviu para que a posi-
ção da categoria fosse apresenta-
da diretamente ao governo. 

O servidor relata que é mili-
tante do PT e quis expor ao se-
cretário o verdadeiro desastre 
político que está sendo cometi-
do pela presidenta Dilma e pela 
ministra Miriam Belchior (Pla-
nejamento), esta última critica-
da ainda por usar a mídia para 
atacar o funcionalismo. 

O servidor, que ajudou a ar-
ticular a audiência por meio da 
intermediação do deputado Pau-
lo Teixeira (PT-SP), disse que os 
dirigentes do partido do qual 
faz parte parecem ter esqueci-
do tudo que pregavam antes de 
chegar ao poder. Ele solicitou ao 
secretário que as críticas chegas-
sem à ministra e à presidenta da 
República. 

Índice não repõe nem perdas
Os trabalhadores apresenta-

ram números para mostrar a im-
possibilidade de aceitar a con-
traproposta. 

Disseram que de junho de 
2006, data do último reajuste, 
a junho de 2012 a inflação acu-
mulada é de 38,49%, de acordo 
com o ICV do Dieese. Projeta-
da para até dezembro deste ano, 

ela deve chegar a quase 42%. Na 
proposta apresentada pelo Pla-
nalto ao STF, seriam aplicados 
reajustes de 5% nos meses de ja-
neiro de 2013, 2014 e 2015, to-
talizando, após quase três anos, 
15,8% acumulados. 

O secretário do Trabalho in-
formou que esse percentual é 
sobre toda a folha de pagamento 
do Judiciário Federal. A princí-
pio, caberia ao próprio Judiciá-
rio definir como esse valor seria 
aplicado. 

O secretário disse que a in-
tenção é aplicar esse percentual 
para todas as categorias – não 
entrou no mérito de os valores 

oferecidos aos técnicos e docen-
tes das universidades serem ou-
tros. Ele voltou a dizer que as ne-
gociações com os servidores do 
Judiciário e do MPU não passam 
pelo Planejamento, por se tratar 
de outro poder. 

Ao mencionar a conver-
sa com o diretor-geral do STF, 
Amarildo Vieira, disse ter com-
preendido que o reajuste pre-
visto no PL 6613/2009 não cor-
responde aos propagados 56%, 
pois terá impacto correspon-
dente a pouco mais de um terço 
da folha. Foi a primeira vez que 
uma autoridade do governo fe-
deral reconheceu isso.

Servidores do Judiciário 
rejeitam a proposta do governo

Fenajufe e Sintrajud avisam ao Planejamento que greve atingirá 16 estados; secretário diz que governo deve se reunir com STF antes de 31 de agosto

Mendonça não soube ou não 
quis informar como o governo 
agirá com relação ao projeto de 
Lei Orçamentária que será en-
viada ao Congresso – não res-
pondeu se haverá outra vez corte 
na proposta do Poder Judiciário. 

Os dirigentes sindicais aponta-
ram a ilegalidade da intromissão 
na autonomia financeira de ou-
tro poder. Também reivindica-
ram participação direta nas ne-
gociações envolvendo o governo 
e o Poder Judiciário. O secretá-
rio disse acreditar que o minis-
tério e o STF voltem a se reunir 
antes do dia 31 de agosto. 

O governo bate na tecla de 
que o prazo limite para as nego-
ciações é 31 de agosto. Depois 
disso, diz que a presidenta Dil-
ma não tem mais poderes para 

mexer no projeto orçamentário. 
Isso é reproduzido pela mídia, 
mas é irreal. Sabe-se que o Exe-
cutivo pode alterar o texto do 
Orçamento após tê-lo enviado 
ao Congresso. 

Além disso, mesmo quando 
isso não for mais possível, resta a 
negociação política na Comissão 
Mista que trata da matéria, onde 
o governo tem maioria e espaço 
para mexer no projeto. 

Aos servidores do Judiciário, 
Sérgio Mendonça sinalizou que, 
no caso específico do setor, não 
descarta a possibilidade de as 
negociações se estenderem para 
além de 31 de agosto. “Respon-
demos que queremos um acordo 
até o dia 31, mas que, se isso não 
acontecer, a greve continua”, dis-
se Melqui.

Dia 31 não é prazo limite

22/08/12 - Assembleia estadual na JT/Barra Funda, servidores rejeitam a proposta

Jesus C
arlos


