
Protesto na abertura da Semana de 
Conciliação. Segunda (28), 12h, 

todos ao Memorial da América Latina
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Joca Duarte

23.11 - Em frente ao TRF-3, trabalhadores do Judiciário mantêm a greve e exigem: 
"Peluso, saia debaixo da mesa e assuma as negociações com o Executivo"

Por Caê Batista

Tivemos uma vitória 
nesta semana. Nossa 
greve nacional, que 

atinge 20 estados, e nossa 
pressão em Brasília fizeram 
com que os deputados da 
CCJ aprovassem uma emen-
da ao PLOA 2012 prevendo 
2 bilhões para o reajuste do 
Judiciário (trabalhadores e 
magistrados) e MPU. É um 
passo pequeno, porém, im-
portante, mas nada está re-
solvido. Temos que vencer 
outras batalhas, as princi-
pais todos já sabem: a omis-
são do Poder Judiciário e a 
intransigência do governo 
Dilma. Ler mais no verso.

Para colocar a cúpula do 
STF contra a parede vamos 
jogar a energia de nossa 
mobilização sobre a Sema-
na Nacional da Conciliação, 
um dos principais eventos 
do Judiciário. A abertura 
será nesta segunda-feira, dia 
28, às 12h, no Memorial da 
América Latina, e o Coman-
do de Greve está chamando 
todos os trabalhadores do 
Judiciário a comparecerem 
em peso. Só assim faremos o 
presidente do STF, ministro 
Cezar Peluso, sair “debaixo 
da mesa” e assumir as nego-
ciações com o Executivo.

Os colegas das cidades 
próximas e do interior 
também estão convoca-
dos. Vamos transformar a 
Conciliação em Semana 
da Indignação!

O Memorial da América 
Latina fica na Av. Auro Soares 
de Moura Andrade, 664, em 
frente ao terminal Barra Fun-
da. O Sintrajud disponibiliza-
rá ônibus aos trabalhadores 
da Av. Paulista, eles sairão às 
10h30 do TRF-3, na rua Mi-
nistro Rocha Azevedo.

Transformar “Conciliação” em Semana da Indignação

A emenda obtida na CCJ é um passo importante, mas nada está garantido. 
Vamos jogar a energia da nossa greve sobre a “Conciliação” para fazer Peluso sair “de baixo da mesa”

Ir ao Judiciário em busca de um Direito negado é o último recurso 
que um trabalhador tem. Na Justiça Trabalhista, a grande maioria 
dos processos cobra respeito a direitos básicos, como o pagamento de 
salários, ou os depósitos de FGTS e INSS, entre outros.

Na propaganda veiculada na TV, a conciliação aparece como a melhor 
forma de resolução de conflitos, mas na prática a Semana da Conciliação 
funciona como um balcão de negócios, onde o Poder Judiciário induz os 
trabalhadores a aceitarem qualquer valor em troca de seus direitos. 

Em vez de homologar a retirada de direitos trabalhistas, o Poder 
Judiciário deveria garanti-los. Ao não fazer isso, a Justiça acaba 
servindo às grandes empresas. Além disso, o quadro de servidores 
precisa ser ampliado, assim como deve ser adotada uma política de 
valorização funcional. Além disso, é necessário que se aumente o rigor 
na fiscalização sobre as empresas que mais desrespeitam os direitos 
trabalhistas.

Em assembleia, trabalhadores reafirmam a necessidade de fortalecer 
paralisação para que Peluso assuma as negociações com o Executivo

Apesar de todo o Judi-
ciário estar envolvido 

na Semana da Conciliação, 
é para a Justiça Trabalhista 
que as maiores atenções 
estarão voltadas. Por um 
motivo muito simples: é ali 
que os direitos trabalhistas 
são colocados à venda, num 
balcão de negócios muito 
interessante às elites.

A ideia é fortalecer a pa-
ralisação na JT, realizando a 
Semana da Indignação. Já 
na quinta e na sexta, dias 24 
e 25, trabalhadores de vários 
prédios da capital estã for-
talecendo para o fórum Ruy 
Barbosa para realizar gran-
des arrastões, convencendo 
os colegas que aderir à gre-
ve neste momento poderá 
mudar o cenário de omissão 
da cúpula do Judiciário e in-
transigência do Executivo.

A força e a solidariedade 
dos trabalhadores dos demais 
prédios aos colegas da traba-
lhista também são importan-
tes na luta contra o corte de 
ponto, determinado de forma 

arbitrária e covarde pelo presi-
dente do TRT-2, Nelson Nazar.

Pressão sobre a
 cúpula do Judiciário

O ministro Cezar Peluso 
não estará aqui, segundo a sua 
agenda oficial, ele participará 
da abertura da Semana da Con-
ciliação no Rio de Janeiro. Nos 
dois últimos eventos em que 
participou aqui em São Pau-
lo, Peluso teve que “fugir” dos 
servidores. Em Porto Alegre, 
na semana retrasada, a pressão 
da categoria foi tamanha que 
ele foi obrigado a receber uma 
delegação de servidores.  Mes-
mo sem a presença de Peluso, 
é importante a particpação de 
todos nessa atividade.

Vale lembrar que às vésperas 
da Semana Nacional de Conci-
liação de 2009, diante da força 
da greve dos trabalhadores do 
Judiciário Federal, principal-
mente na Justiça Trabalhista 
aqui de São Paulo, que o então 
presidente do STF, ministro Gil-
mar Mendes, enviou o PCS do 
Supremo à Câmara.

Conciliação retira Direito dos trabalhadores



23.11 - Trabalhadores do Judiciário de São Paulo participam de ato nacional em Brasília

Emenda “arrancada” na Comissão de Justiça 
tem gosto de vitória, mas PCS não está garantido

Servidores de todo o país, que pautaram greve e PCS em Brasília, comemoram a proposta 
com recursos para projetos, mas ressalvam: ainda não há garantia de nada

Por Hélcio Duarte Filho

Ainda não é, mas teve gos-
to de vitória a aprovação, 
pela Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania 
da Câmara (CCJC), da emenda 
relativa aos planos de cargos 
a ser encaminhada para apre-
ciação da Comissão Mista de 
Orçamento. A proposta prevê 
recursos para implantação de 
duas parcelas do PCS-4 dos ser-
vidores do Judiciário Federal e 
do MPU em 2012. 

Sob olhar atento e por vezes 
barulhento de dezenas de ser-
vidores, os deputados da comis-
são decidiram por unanimidade 
incluir a emenda entre as quatro 
que regimentalmente podem 
propor ao Projeto Lei Orçamen-
tária do ano que vem (PLOA). Ela 
foi encaminhada aos relatores se-
toriais, cujos pareceres devem ser 
votados até o dia 7 de dezembro 
para, então, serem remetidos ao 
relator-geral da LOA, deputado 
Arlindo Chinaglia (PT-SP).

O Plenário 1 do Anexo II da 
Câmara ficou pequeno para 
abrigar os servidores que com-
pareceram à sessão, iniciada 
por volta das 10h30 e encerrada 
duas horas e meia depois, antes, 
portanto, da manifestação na-
cional da categoria que reuniria 
cerca de mil servidores na Praça 
dos Três Poderes, em Brasília, ao 

final da tarde e início da noite 
da quarta-feira (23). Entre 150 
e 200 trabalhadores, represen-
tando mais de duas dezenas de 
estados do país, lotaram a sala e 
parte do corredor que dá aces-
so ao plenário onde transcorria 
a sessão. Também participaram 
os trabalhadores do DF.

A proposta destina R$ 2 
bilhões para pagar duas par-
celas das revisões dos planos 
de cargos e salários em 2012, 
referentes aos projetos que se 
encontram parados na Comis-
são de Finanças e Tributação, e 
para contemplar os projetos de 
magistrados e procuradores. 
Ela teria sido aprovada em co-
mum acordo entre partidos e 
todos os integrantes das comis-
sões de Justiça da Câmara e do 
Senado. “As emendas apresen-
tadas pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara 
têm o apoio vigoroso e efetivo 
do Senado”, disse o deputado 
João Paulo Cunha (PT-SP), pre-
sidente da CCJC ao apresentar 
as quatro propostas, todas re-
lacionadas ao Judiciário e ao 
Ministério Público. 

“PLP 549 é imoral”
A aprovação foi muito come-

morada, em meio a uma sessão 
na qual os deputados que se 
pronunciaram faziam ques-
tão de saudar os servidores e 

destacar a justeza da causa. 
Mas não faltaram alertas para 
a limitação do ato da CCJC: “A 
nossa emenda é uma intenção, 
não é uma obrigação, infeliz-
mente não temos no Brasil um 
orçamento impositivo”, disse o 
deputado Anthony Garotinho 
(PR-RJ), que fez duras críticas 
contra outro projeto, o PLP 
549/2009, que ameaça conge-
lar salários e do qual é relator. 
“É inconstitucional, é injurídico 
e imoral”, disse sobre a propos-

ta defendida pelo governo da 
presidenta Dilma Rousseff, que 
tenta impor, na prática, a políti-
ca de “reajuste zero” até 2019 ao 
funcionalismo e que, se aprova-
do, inviabiliza o PCS-4. Embora 
o discurso seja importante, a ca-
tegoria não pode depositar ne-
nhuma confiança no deputado.

O retorno dos manifestan-
tes em greve em 20 estados foi 
animado. A sensação era de de-
ver cumprido: a mobilização da 
categoria pautara com força o 

PCS-4 naquele dia em Brasília. 
Para o servidor Cleber Borges, 
diretor do Sintrajud, o resultado 
desse dia de luta na capital fe-
deral terá reflexos na greve e vai 
fortalecê-la país afora. “A gente 
cumpriu a agenda, estamos to-
dos contentes”, disse, por telefo-
ne, à noite, de dentro do agitado 
ônibus que levava a delegação 
paulista de volta para casa.

A categoria não pode abrir 
a guarda e deve manter e for-
talecer a greve.

Fala servidor:
Mobilizados, servidores chamam colegas a permanecerem em greve. 
Falam sobre a medida arbitrária do presidente do TRT-2, Nelson Nazar, de cortar o ponto dos grevistas

Cristiane – TRF-3
“Precisamos fortalecer o mo-
vimento. Estou em greve des-
de o primeiro dia ajudando 
nos arrastões e nas assem-
bleias. Não podemos abrir 
mão da luta e precisamos 
nos fortalecer para superar o 
descaso do governo. Se todos 
parassem, em uma semana 
essa greve estaria resolvida”.

Cristiano José Rocha Cabral 
JF Campinas
“É fundamental manter a greve 
e intensificá-la para combater 
a tentativa de congelamento 
salarial. A dificuldade por parte 
do núcleo econômico do governo 
em negociar o nosso PCS, a 
omissão da cúpula do Judiciário e 
a subserviência do Legislativo, são 
os fatores que levam a catego-
ria reforçar a necessidade de se 
manter na greve. O “não” já está 
garantido, precisamos lutar para 
conseguir algo a mais, e nesse 
caso só com a greve”.

Estela Mara – JF Ribeirão Preto 
Todos os servidores precisam se 
manter unidos, pois o que todos 
desejam é a aprovação do nosso 
PCS e também barrar a aprova-
ção do projeto de congelamento 
salarial. A postura do governo com 
a categoria é de traição com os ser-
vidores públicos, porque nós fomos 
os responsáveis pela chegada do 
PT ao poder. Eu votei e me arrepen-
do amargamente, os elegemos e 
hoje nos dão as costas”.   

Patrícia – TRF-3
“Estou em greve por que o salário 
está defasado e não acompanhou 
a inflação. A cada dia temos 
menos poder aquisitivo e está 
começando a faltar para as coisas 
básicas. E com a aproximação 
do recesso, os colegas precisam 
entender que esta luta não está 
fácil. Ou a categoria radicaliza e 
vem todo mundo para a greve, 
ou será difícil conquistar o PCS. 
Não podemos morrer na praia, 
temos que fortalecer a greve para 
aprovarmos o nosso projeto”  

Jurandir Santos – JT Santos
“A determinação de cortar o ponto 
dos colegas da Justiça do Trabalho 
é uma arbitrariedade do presiden-
te do TRT-2, que não obedeceu 
os princípios da administração 
pública. Soube que não houve 
uma ordem escrita (por e-mail ou 
memorando), para que a folha de 
pagamento fizesse esse desconto. 
Isso foi feito sem critério, de forma 
caótica e acima de tudo arbitrária e 
ilegal. A arbitrariedade se combate 
com o remédio jurídico processual, 
que é o que já estamos fazendo e 
também com as ações políticas. To-
dos precisam se manter na greve”
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