
Contra os ataques dos tribunais, defenda e fortaleça 
a greve! Todos à assembleia na JT/ Barra Funda, 14h

Administração do TRT-2 desloca servidores para “furar” a greve e coloca agentes de segurança para reprimir colegas
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Não é de hoje que 
presidente do 
TRT-2, Nelson 

Nazar, tenta “atacar” o 
direito dos servidores da 
JT. Mas as medidas que 
ele tem adotado nas úl-
timas semanas para ten-
tar desmontar a greve 
no fórum Ruy Barbosa 
são inadmissíveis.

Na semana passada, 
ele mandou que um gru-
po de servidores do TRT-2 
fosse para a Barra Fun-
da, preencher as vagas 
daqueles que estão em 
greve, instituindo, dessa 
forma, o “fura greve”, uma 
prática claramente anti 
- sindical, que visa, uni-
camente, desmontar a 
mobilização da categoria 
para manter o congela-
mento salarial.

Abrangendo 18 varas, 
esse grupo vai se deslo-
cando de forma itineran-
te. A desculpa de Nazar 
é que isso se faz neces-
sário para dar conta do 
para instituição do Ban-
co Nacional de Devedo-
res Trabalhistas (BNDT). 
Aí fica gritante a desin-
formação do presidente 
do maior tribunal traba-

lhista deste país. Mesmo 
se todo mundo estivesse 
exclusivamente no ca-
dastro do BNDT seriam 
necessários seis meses 
de trabalho para realizar 
tamanha tarefa.

Se você acha isso pou-
co, tem mais. O chefe da 
segurança determinou 
que os agentes de se-
gurança do fórum Ruy 
Barbosa impeçam as ma-
nifestações dos servido-
res e a permanência de 
colegas com materiais de 
greve no saguão do pré-

dio. Uma prática assim 
nunca foi vista na catego-
ria. Nas vezes em que se 
aventou algo parecido, 
os servidores reagiram e 
impediram que se con-
cretizasse. Dessa vez não 
será diferente.

Na verdade, os agen-
tes, assim como todos os 
outros servidores, deve-
riam estar nessa greve, 
contra o congelamento 
salarial.

Por que isso está 
acontecendo agora?
A nossa luta pelo PCS é 

como um jogo de xadrez. 
Um bom estrategista 
move as pedras certas no 
momento certo e prote-
ge as posições importan-
tes na partida. Estamos 
vivendo algo assim na 
Justiça Trabalhista, não 
só aqui de São Paulo.

Neste momento, há 
dois grandes eventos 
em curso neste ramo do 
Judiciário: o cadastro do 
BNDT e as Semanas de 
Conciliação (a nacional e 
a especial de execução). 
Se conseguirmos uma 
forte adesão neste mo-
mento, poderemos pres-

sionar de forma mais 
contundente a cúpula 
do Poder Judiciário para 
a aprovação do PCS. Sa-
bemos que uma postura 
incisiva do presidente 
do STF, ministro Cezar 
Peluso, pode fazer com 
que a presidente Dilma 
mude sua política de re-
ajuste zero.

Portanto, uma forte 
greve na Justiça Traba-
lhista pode pressionar a 
cúpula do Judiciário a se 
mover, a começar pelo 
presidente do TST, minis-
tro João Oreste Dalazen. 
Uma coisa é certa, ele 
está preocupado com o 
cumprimento do cadas-
tro do BNDT. Tanto que 
em 19 de outubro, o co-
mando de greve se reu-
niu com o presidente do 
TRT-2 para tratar dessa 
preocupação.

Na época, o diretor do 
Sintrajud e servidor da 
JT/ Barra Funda, Tarcísio 
Ferreira afirmou: “A Jus-
tiça Trabalhista tem que 
assumir essa negociação 
imediatamente, enquan-
to instituição”.

Outro trunfo que te-
mos é a Semana Nacional 

da Execução Trabalhista. A 
greve nacional em curso 
certamente afetará este 
evento, que é tido como 
um dos mais importantes 
do Judiciário.

Nacionalmente a Se-
mana da Conciliação está 
prevista para acontecer 
entre os dias 28 de no-
vembro de 02 de dezem-
bro. Mas na 2ª Região, ela 
começou dia 16 de no-
vembro, e o mutirão se-
gue até 07 de dezembro.

A administração do 
TRT-2, em vez de apoiar 
a luta dos servidores da 
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19/10  - Assembleia estadual no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa

Justiça Trabalhista, que 
reivindicam unicamen-
te melhores condições 
de trabalho e a reposi-
ção inflacionária, faz o 
contrário. Tem agido, 
quase sistematicamen-
te, para tentar desmon-
tar a greve.

Como dissemos, a 
nossa greve é como um 
jogo de xadrez. Está nas 
mãos de cada servidor 
da Justiça Trabalhista, 
inclusive dos que foram 
deslocados do TRT-2 para 
a Barra Funda, aderir à 
paralisação. Uma adesão 
em massa neste momen-
to pode gerar uma rea-
ção em cadeia, fazendo 
com que o ministro Pelu-
so assuma de fato essas 
negociações, para que o 
PCS tenha um desfecho 
favorável. 

Infelizmente, o de-
sembargador Nelson 
Nazar demonstra mais 
uma vez que não quer 
ajudar a categoria. Mas 
como não contamos 
com a boa vontade dele, 
nem de ninguém, só po-
demos contar conosco. 
Portanto, façamos nós a 
nossa greve!

O operativo exigido 
para dar conta 

do cadastro, que deve 
estar atualizado até 
04 de janeiro de 2012, 
quando entra em 
vigor a lei 12.440/11, 
é gigantesco! Dos 2,3 
milhões de processos a 
serem cadastrados no 
país, 1 milhão está em 
São Paulo A opinião geral 
entre servidores e parte 
dos magistrados é que 
se levaria, no mínimo, 
seis meses para essa 
atualização. 

Como se sabe, é um 
evento bastante 

atraente, para não 
dizer lucrativo, aos 
empresários. A lógica 
é bastante simples: 
o empregador não 
paga o que deveria ao 
trabalhador. Depois de 
demitido, o trabalhador 
entra na Justiça para 
buscar seu direito. O 
empregador então 
oferece apenas uma 
parcela daquilo que já 
deveria ter sido pago.
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Servidores pressionam deputados por 
emendas que incluam PCS-4 no Orçamento

No dia seguinte ao feriado da República, servidores cobram na Câmara propostas 
para restabelecer orçamentos do Judiciário e MPU cortados por Dilma

10/11 Manifestações do trabalhadores da JF Santos

07/11 Grevistas realizam protesto contra a vindo 
do ministro Cezar Peluso em SP e exige aprovação do PCS

09/11 Grevistas participam do ato na Praça dos Três Poderes em Brasília. 

11/11 Grevistas realizam protesto contra a vinda 
da presidente Dilma e exige orçamento para o PCS

08/11 Trabalhadores em greve realizam passeata no Centro de SP
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08/11 Assembleia estadual realizada no Fórum das Execuções Fiscais

No dia seguinte ao fe-
riado da proclamação 
da República, servido-

res do Judiciário Federal e do 
MPU voltaram à Câmara para 
pressionar deputados a agir 
em defesa do respeito à au-
tonomia entre os três pode-
res, apresentando emendas 
que contemplem as propos-
tas orçamentárias originais 
do Supremo Tribunal Federal 
e da Procuradoria-Geral que 
prevêem a revisão dos pla-
nos de cargos e salários da 
categoria.

Dirigentes da federação 
nacional (Fenajufe) e de 
sindicatos estaduais co-
braram dos parlamentares, 
ao longo desta quarta-
feira (16), a elaboração de 
emendas ao relatório da 
Lei Orçamentária de 2012 
que incluam no texto a re-
serva de recursos para os 
projetos do Judiciário e do 
MPU. Os servidores, que se-
guem em greve em 20 es-
tados do país, retornaram 
à Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT), onde as 
propostas se encontram 
paradas, mas a sessão aca-
bou não acontecendo por 
falta de quórum. Apenas 
sete deputados estavam 
presentes, de acordo com 
informações da Agência 
Fenajufe de Notícias.

Dia 23, mais protestos 
em Brasília

Os trabalhadores tam-
bém estiveram na Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça, que, segundo alguns 
assessores parlamentares, 
seria regimentalmente 
a mais apropriada para 
apresentar emendas neste 
sentido à LOA. Busca-se a 
aprovação de propostas de 
emendas que contemplem 
os projetos para serem re-
metidas pelas comissões 
setoriais ao relator-geral 
do Orçamento, deputado 
Arlindo Chinaglia. O obje-
tivo é garantir um bom nú-
mero de emendas, numa 
tentativa de reforçar politi-
camente o pedido.

O prazo para que sejam 
protocoladas emendas ao 
relatório é 23 de novem-
bro, próxima quarta-feira. 
Também nesta data está 
prevista uma sessão da 
CFT, a partir das 10 horas, 

Nota de pesar: falecimento do 
aposentado Philomeno dos Santos

para analisar propostas 
de emendas da comissão 
à Lei Orçamentária. Logo 
depois, haverá uma sessão 
ordinária para apreciar pro-
jetos que estejam na pau-
ta, de acordo com o que o 
presidente da Comissão de 
Finanças, Claudio Puty (PT-
PA), disse aos servidores. 

O PCS não deverá es-
tar pautado, mas não está 
descartada a eventual 
apresentação de requeri-
mento para incluí-lo por 
parte de algum deputa-
do. “Neste dia vamos ten-
tar fazer novamente uma 

O Sintrajud lamenta e se solidariza com a família e amigos do servidor e apo-
sentado Philomeno dos Santos neste momento difícil. 

 O Sr “Philó” como era carinhosamente chamado, trabalhou na Justiça Federal e 
se manteve filiado ao Sintrajud desde 1998. Faleceu no último dia 15. 

grande mobilização no 
Congresso, vamos pressio-
nar para que os projetos 
sejam colocados em pauta 

na Comissão de Finanças e 
que sejam debatidos”, rela-
ta Saulo Arcangeli, diretor 
da Fenajufe e do sindicato 

do Maranhão (Sintrajufe-
MA), que participou das 
atividades desta quarta 
em Brasília. 


