
Os trabalhadores em greve da JT estão sob o risco de ter seus salários zerados neste mês. 
O Sintrajud está tomando as medidas judiciais cabíveis, 

mas precisamos estar preparados para ajudar nossos companheiros.

Por isso, chamamos cada trabalhador do Judiciário a contribuir com o Fundo de Greve. Veja baixo as instruções:

PARA DOAR
1 – Veja as opções de conta bancária para o deposito Banco do Brasil ou CEF

Banco do Brasil
Agência: 3324-3

Conta Poupança: 535.500-1 – variação: 1

CEF Banco nº 104
Agência 1004 

Operação nº 22
Conta poupança nº 49-9

Na hora do depósito ou transferência bancária não esqueça de escolher a opção “CONTA POUPANÇA”.

2 – Acesse o site www.sintrajud.org.br, clique em “Fundo de Greve”, e identifique o depósito.

3 – Se quiser, você pode enviar o comprovante do depósito por fax (11)3337-0199 OU 
escanear e enviar para o email fundodegreve@sintrajud.org.br

Solidariedade!
w w w . s i n t r a j u d . o r g . b r
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Hoje, ato no Ruy Barbosa, 14h, debate os acontecimentos do PCS e corte de ponto

Assembleia estadual nesta sexta-feira, dia 16, 14h, no Fórum Ruy Barbosa

Para organizar a reta final desta batalha que se avizinha com a chegada do recesso, o Comando de 
Greve convoca todos os servidores da Trabalhista a participarem do ato e discutir a seguinte pauta: 

- Fundo de Greve
- Medidas contra o corte de ponto
- Convocação dos servidores e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT
- Aprovação do PCS-4 e contra o congelamento salarial
- Acampamento dos trabalhadores do Judiciário Federal de todo país em Brasília 

Neste momento é fundamental a unidade de todos os trabalhadores para lutar contra as decisões arbitrárias 
do presidente do TRT-2, desembargador Nelson Nazar. 

Participe do Ato! Essa batalha é de todos!

Os trabalhadores grevistas 
da JT da 2ª região já são 

vitoriosos pela resistência 
contra as arbitrariedades 
e o desrespeito impostos 

por parte da presidência do 
TRT-2, e seguem em greve.



Servidores fazem “cerco” de luta ao 
Congresso, STF e governo pelo PCS-4

Trabalhadores acampam em frente ao STF e levam a deputados e senadores pedido de urgência para projetos e cópias da liminar obtida no Supremo

Por Hélcio Duarte Filho, 
enviado a Brasília

Servidores do Judiciário Fe-
deral e do Ministério Públi-

co da União fazem, nesta quar-
ta-feira (14), verdadeiro “cerco” 
de luta ao Congresso Nacional, 
STF e ao governo federal. Cerca 
de duas centenas de caravanei-
ros, vindos de diversos estados 
do país, a maior parte deles em 
greve, se juntaram a servidores 
do Distrito Federal para pres-
sionar deputados e senadores 
pela inclusão dos recursos para 
os projetos salariais da catego-
ria na Lei Orçamentária, para 
que seja dado caráter de urgên-
cia urgentíssima à tramitação 
das propostas e para levar aos 
parlamentares cópias da de-
cisão liminar do ministro Luiz 
Fux, favorável à versão original 
da previsão orçamentária do 
Judiciário. 

Do lado de fora do Congresso, 

em frente ao STF, outras cente-
nas de servidores ergueram bar-
racas e literalmente acampam 
para exigir o fim do congela-
mento salarial. Fazem, ainda, ba-
rulhento ato público neste final 
de tarde na Praça dos Três Pode-
res. “Estamos fazendo história”, 
disse o servidor Marcos Robson, 
do sindicato de Alagoas. “É um 
sonho que conseguimos reali-
zar”, disse Inês de Castro, sobre 
o acampamento no STF que, se-
gundo ela, enfrenta uma políti-
ca que tenta proibir até o direito 
de greve. “Esse governo é nosso 
inimigo, é traidor, e isso tem que 
ficar bem claro para nós”, disse. 

Pedido de urgência
Dentro do Congresso, os ma-

nifestantes pretendem levar a 
todos os parlamentares um do-
cumento da federação nacional 
da categoria (Fenajufe) solici-
tando aos parlamentares ur-
gência na apreciação dos dois 

projetos que tratam da revisão 
do plano de cargos e salários do 
setor (PL 6613/2009, do Judiciá-
rio, e PL 1697, do MPU). O texto 
pede que os parlamentares ex-
pressem o apoio às propostas 
antes da definição do Orça-
mento de 2012 e que busquem 
aprová-las ainda este ano. 

Anexo ao documento, está 
sendo entregue cópia da limi-
nar de Fux. Os trabalhadores 
também protocolaram na Mesa 
Diretora da Câmara, nesta quar-
ta-feira, por intermédio de par-
lamentares, requerimento so-
licitando o regime de urgência 
para os projetos, assinado por 
lideranças de todos os partidos 
na Casa. “Entregamos o pedido 
com a assinatura de todas as 
lideranças partidárias”, diz An-
tonio Melquíades, o Melqui, diri-
gente da federação e Sintrajud. 
Após ser protocolado, o reque-
rimento terá que ser aprovado 
no Plenário da Câmara. Para 

isso, no entanto, é preciso que 
o presidente da Casa, deputado 
Marco Maia (PT-SP), coloque-o 
em votação – como há centenas 
de outros requerimentos proto-
colados, isso dependeria obvia-
mente de uma decisão política.         

CMO não conclui setoriais
A pressão dos servidores 

busca, justamente, criar o cli-
ma político favorável a isso e 
à inclusão no Projeto de Lei 
Orçamentária do ano que vem 
de recursos para atender às 
propostas da categoria, que 
estão paradas em comissões 
da Câmara. Pela manhã, houve 
manifestações de servidores na 
Comissão Mista do Orçamento 
(CMO), onde também foram 
entregues cópias da liminar. 
Sem acordo entre as bancadas 
parlamentares, a CMO não con-
cluiu as votações dos relatórios 
setoriais. Não houve convoca-
ção de sessão para tarde desta 

quarta, ficando a próxima reu-
nião marcada para a manhã de 
quinta-feira (15).

A decisão provisória do minis-
tro do STF, tomada na sexta-feira 
(9), foi publicada no sistema in-
formatizado do STF na terça, 
com o seguinte texto: “Conside-
rando a documentação anexada 
na presente data pela Presidên-
cia da República, oficie-se as 
mesas das Casas do Congresso 
Nacional para que apreciem 
a proposta de Orçamento do 
Poder Judiciário anexa à men-
sagem 355/2011, oficialmente 
elaborada como integrante do 
projeto de lei que estima recei-
ta e fixa despesa da União para 
o exercício financeiro de 2012”. 
Dirigentes sindicais avaliam que 
a liminar deixa o desfecho des-
ta disputa orçamentária ainda 
mais indefinida, o que dá às mo-
bilizações e à greve da catego-
ria, nesta reta final, peso ainda 
maior queda de braço.

Pressão e greve podem ser ainda mais 
decisivas após liminar do STF, avalia servidor
Fux defere liminar que manda Congresso considerar proposta orçamentária do Judiciário; na reta final da definição da LOA, servidores protestam em Brasília 

Por Hélcio Duarte Filho, 
enviado a Brasília

A greve e a mobilização 
dos servidores do Judi-
ciário Federal e do Mi-

nistério Público da União ga-
nham ainda mais importância, 
nessa reta final da definição do 
Orçamento de 2012, a partir da 
liminar concedida pelo minis-
tro Luiz Fux, do STF, determi-
nando que o governo e o Con-
gresso Nacional considerem 
de fato a proposta orçamentá-
ria original aprovada pelo Ju-
diciário para ser encaminhada 
ao Legislativo. É o que avalia o 
servidor Adilson Rodrigues, di-
retor do sindicato de São Paulo 
(Sintrajud-SP) e ex-dirigente da 
federação nacional (Fenajufe). 

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal deferiu liminar 
atendendo à reivindicação dos 

servidores na sexta-feira (9), 
com base na autonomia consti-
tucional entre os três poderes da 
República. Fux determina que a 
proposta de Orçamento encami-
nhada pelo STF seja respeitada 
e de fato incluída na tramitação 
do Projeto de Lei Orçamentária 
para 2012 no Congresso Nacio-
nal – a previsão original inclui 
os projetos salariais dos servido-
res e de magistrados, excluídos 
pelo governo. 

Para Adilson, a decisão é a ex-
pressão de uma crise que estaria 
instalada entre os poderes. Crise 
esta que, raciocina, a mobiliza-
ção dos servidores precisa po-
tencializar para que se busque 
uma saída negociada que se 
contraponha à decisão da presi-
denta Dilma Rousseff de manter 
os salários congelados. “Antes 
de ser uma decisão judicial, é 
uma decisão política, que o STF 

parecia querer evitar”, disse o 
dirigente sindical. Ele observa 
que a liminar revela que as ne-
gociações de bastidores que es-
tariam ocorrendo não surtiram 
efeito. Fux acatou o mandado 
de segurança três meses após o 
sindicato de Brasília (Sindjus-DF) 
entrar com a ação no Supremo – 
há pelo menos cinco processos 
sobre o mesmo tema tramitan-
do no Supremo.    

A decisão foi publicada no 
sistema informatizado do STF 
na terça-feira (13), com o se-
guinte texto: “Considerando 
a documentação anexada na 
presente data pela Presidên-
cia da República, oficie-se as 
mesas das Casas do Congresso 
Nacional para que apreciem 
a proposta de Orçamento do 
Poder Judiciário anexa à men-
sagem 355/2011, oficialmente 
elaborada como integrante do 

projeto de lei que estima recei-
ta e fixa despesa da União para 
o exercício financeiro de 2012”.

‘Greve’ vai a Brasília
Os servidores avaliam que, 

como a decisão possui forte 
componente político, não bas-
ta ao STF deferi-la, é preciso 
que isso seja acompanhado de 
uma atuação efetiva em prol 
da autonomia do Poder Judi-
ciário. “Tem que ter esse des-
membramento, o Judiciário 
tem que cumprir a sua parte, o 
Peluso tem que se mexer”, diz 
Adilson, que alerta para a pos-
sibilidade de que a liminar seja 
cumprida apenas formalmente 
e que o governo oriente a sua 
base parlamentar a não acatar 
e nem negociar os termos da 
proposta do Judiciário. “Seria 
um novo ato de desmoraliza-
ção do STF. O Supremo deu 

uma ordem judicial, mas tem 
que se mover [para aprovar o 
orçamento]”, afirma. 

O sindicalista destaca que o 
desfecho dessa luta, que esta-
va em aberto, fica ainda mais 
indefinido a partir da liminar. 
Ele também avalia que a trami-
tação da Lei Orçamentária na 
Comissão Mista de Orçamento, 
que já está atrasada, deve ter 
um atraso maior. “O jogo ainda 
está sendo jogado. Temos que 
cumprir a nossa parte: manter 
a pressão até o último segundo, 
até o último momento”, defen-
de. As mobilizações previstas 
para esta semana em Brasília, 
com ato ao final da tarde desta 
quarta-feira (14) e acampamen-
to em frente ao STF, são parte 
da intensificação da pressão da 
categoria, que segue em greve 
nacional, nesta reta final da vo-
tação do Orçamento.


