
Trabalhadores protestam e fazem abertura 
da “Semana Nacional da Indignação”
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Jesus Carlos

28.11 – Em greve, trabalhadores do Judiciário Federal “ocupam” a praça do Memorial da América Latina e fazem a cerimônia de abertura da “Semana Nacional da Indignação”.

Com barulhenta manifestação, servidores roubam a cena na abertura de 
um dos principais eventos do Poder Judiciário. Agora é fortalecer a greve!

Por Caê Batista

Quem esteve no Me-
morial da América 
Latina, na capital 

Paulista, na segunda-feira, 
dia 28, para acompanhar 
a abertura da Semana Na-
cional de Conciliação viu a 
inauguração de outro even-
to: A Semana Nacional da 
Indignação.

Com apitos, vuvuzelas, fai-
xas e palavras de ordem, em 
greve, centenas de trabalha-
dores da Justiça estiveram 
na solenidade de abertura 
de um dos principais even-

tos do Poder Judiciário. O 
recado foi dado: Sem PCS, 
não há conciliação.

A solenidade de abertura 
aconteceu no Salão Tiraden-
tes, e a segurança impediu 
que os manifestantes entras-
sem. Aliás, a ordem era im-
pedir a entrada de qualquer 
que estivesse sem autoriza-
ção, mesmo os repórteres 
encontraram dificuldades 
para ingressar no salão.

Um grupo de servido-
res conseguiu furar o blo-
queio, pois chegou bem 
mais cedo. Mas não foi pre-
ciso entrar no saguão, pois, 

do lado de fora, o protesto 
estava tão forte que foi pra-
ticamente impossível ouvir 
a solenidade.

Enquanto a maioria dos 
trabalhadores ficou na pra-
ça do Memorial, outro gru-
po ficou em frente ao salão. 
Cada vez que a porta era 
aberta, uma poderosa onda 
sonora invadia o saguão.

Sabendo que o protesto 
se dirigia a ele e ao Conse-
lho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT), pela deter-
minação do corte de ponto 
dos grevistas, o presidente 
do TRT-2, desembargador 

Nelson Nazar, se exaltou: 
“Com a desordem, com a 
gritaria não se conquistará 
nada. Não se conquistará 
aumento”, falou quase gri-
tando, enquanto tinha a voz 
sufocada pelo barulhento 
protesto.

No momento em que co-
meçou a sua fala, os servido-
res que haviam entrado no 
saguão vestiram seus cole-
tes amarelos com os dizeres 
“Estamos em Greve” em ver-
melho. Imediatamente um 
grupo de seguranças aproxi-
mou-se e cercou os servido-
res, mas não os abordou.

Depois, os trabalhado-
res fizeram uma passeata 
por dentro do galpão onde 
aconteciam as primeiras 
conciliações. Ao final, ti-
nham a certeza de terem 
cumprido um dever. Muitos 
colegas ressaltaram que a 
expressiva participação, 
com a vinda de colegas do 
interior (Taubaté, São José 
dos Campos, Baixada San-
tista, Campinas, ABCD, Ri-
beirão Preto), fez com que 
o PCS pautasse a abertura 
da Semana da Conciliação. 
Agora é hora de fortalecer 
e intensificar a greve!

Assembleia setorial no TRF-3 
debate ataques ao Plano de Saúde. 

Hoje (29) às 15h. Compareça!

Na JT/ Barra Funda, servidores debatem 
corte de ponto, PCS e melhores 

condições de trabalho, às 14h, participe!



Assembleia estadual: quarta-feira, dia 30, 14h. Participe!

Todos os trabalhadores 
do Judiciário têm um 
compromisso com a luta 

da categoria: Comparecer em 
peso na assembleia estadual 
na quarta-feira, dia 30, no Fó-
rum Trabalhista Ruy Barbosa.

Neste mesmo dia, na JF, os 
juízes farão uma manifesta-
ção exigindo reajuste salarial. 
Será 15h, no Fórum Pedro 
Lessa. 

Na semana passada tive-
mos uma pequena, mas im-
portante vitória em Brasília. 
Por unanimidade, a Comis-
são de Constituição e Justi-
ça aprovou uma emenda ao 
Relatório do Projeto de Lei 
Orçamentária 2012, destinan-
do R$ 2 bilhões para parte do 
nosso reajuste. Estes valores 
também contemplariam os 
reajustes de magistrados e 
servidores do MPU.
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28.11 – Logo 
após o 

evento oficial, 
trabalhadores 

puderam entrar 
no salão.

28.11 – Após evento 
oficial, trabalhadores 
fizeram um protesto na 
tenda onde estavam 
acontecendo as 
primeiras conciliações

28.11 – Com uma 
faixa que anuncia a 
greve, trabalhador do 
Judiciário caminha 
em direção à porta 
de acesso ao evento 
oficial da abertura da 
Semana Nacional de 
Conciliação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO COMPLEMENTAR DA DIRETORIA DE BASE SINTRAJUD
O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Es-

tado de São Paulo – Sintrajud, por seus coordenadores gerais, 
e na forma do que dispõe seu Estatuto Social nos Artigos 44, 
46 e 52 e ss. e o Regimento Interno para Eleição da Diretoria de 
Base, faz saber a todos os interessados que na sede desta enti-
dade, situada a Rua Antonio de Godoy, 88/16ª, no horário das 
11h às 19h de segunda a sexta-feira, entre os dias  29/11/2011 
até 02/12/2011, estarão abertos os prazos para a inscrição 
dos candidatos à Diretoria de Base, para os locais de trabalho 
onde ainda não foram eleitos e para os casos de vacância por 
renúncia, transferência ou afastamento do(s) Diretor(es) de Base 
já eleito(s) naquele local, em conformidade com as seguintes 
disposições:

1) A inscrição dos candidatos far-se-á no prazo de 04 (qua-
tro) dias corridos, contados a partir do dia 29 (vinte e nove) de 
novembro até o dia 02 (dois) de dezembro de 2011 (dois mil e 
onze), mediante o preenchimento de formulário próprio que 
estará à disposição dos interessados, os quais deverão enviá-lo 
à sede do Sintrajud, na Rua Antonio de Godoy, 88 – 16ª andar, 
Centro/SP – CEP: 01034-000, pessoalmente ou através de tercei-
ros ou por carta. 

2) O modelo de formulário de inscrição estará disponível na 
página do Sintrajud (www.sintrajud.org.br) e na sede do sindi-
cato na secretaria.

3) Os candidatos de fora da capital nesta situação onde  
poderão enviar sua inscrição por carta, devendo, antes, reme-
ter um fax da mesma para o sindicato, obedecendo-o prazo 

de inscrição. 
4) É eleito e elegível todo associado que, observado o artigo 53º 

do Estatuto Social do Sintrajud: a) Esteja em pleno gozo dos direitos 
sociais conferidos neste Estatuto; b) Esteja quite com a tesouraria do 
Sintrajud; c) Não tenha sofrido qualquer punição prevista neste Esta-
tuto, no período anterior a um ano do pleito. 

5) As inscrições via fax serão recebidas pelo número (11) 3225-
0608 e observarão o disposto no item terceiro deste edital. 

6) As eleições ocorrerão nos respectivos locais de trabalho, por 
voto direto e secreto, submetendo-se os nomes dos candidatos à vo-
tação em cédulas única entre os associados. 

8) O processo de coleta de votos ocorrerá no dia 12(doze) de 
dezembro de 2011(dois mil e onze), no período das 11:00 às 
19:00 horas. Haverá uma urna fixa ou itinerante no fórum onde 
se realizará a eleição. Após o encerramento da votação, será ini-
ciada a apuração, proclamando-se os eleitos e lavrando-se a ata 
de Eleição e Apuração. 

9) Serão considerados nulos os votos que contenham rasura ou 
anotações estranhas ao processo de votação, observando sempre a 
proporcionalidade de seu prédio (fórum). 

10) Será considerado eleito o candidato que obtiver o mínimo de 
10% dos votos de seu fórum (prédio), desde que igual ou superior a 
10 (dez) votos, com observância ao artigo 3º do Regimento Interno, 
sem o que não se legitima no mandato. Nos locais de trabalho com 
menos de 10 (dez) associados, poderá ser eleito 1 (um) Diretor de 
Base, desde que o número de associados no fórum (prédio) corres-
ponda a no mínimo 50% ou mais da lotação do fórum (prédio). Nos 

locais com menos de 10 (dez) associados que não se enquadrem 
no critério acima, ou onde não houver candidatos, bem como em 
cada vara, gabinete, setor ou departamento os associados pode-
rão escolher entre si um Representante Sindical, que participará 
como observador (com direito à voz e sem direito a voto) das 
reuniões ordinárias, extraordinárias e demais atividades da Dire-
toria de Base, podendo ser escolhido um para cada atividade.

11) A duração do mandato dos Diretores de Base será para o 
prazo do mandato em vigência, nos termos do Estatuto Social do 
Sintrajud, garantindo-se as eleições complementares. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é ex-
pedido e publicado o presente edital que será afixado na sede e 
nas subsedes do Sintrajud, e em cada local de trabalho, sendo 
que o regimento respectivo estará disponível na sede do sindi-
cato, bem como na página (www.sintrajud.org.br) na forma do 
seu Estatuto. 

Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo aos vin-
te e nove dias do mês de novembro de dois mil e onze.  

Inês Leal de Castro

Adilson Rodrigues dos Santos

Coordenadores Gerais

Precisamos jogar pressão 
sobre a Comissão Mista de 
Orçamento da Comissão, para 
garantir que os valores sejam 
incluídos no Projeto de Lei 
Orçamentária de 2012.

Nesta semana, um grupo de 
colegas aqui de São Paulo irá à 
Brasília seguir com o trabalho 
de pressão sobre os parlamen-
tares. Enquanto isso, os demais 
trabalhadores do Poder Judi-
ciário devem reforçar a greve, 
principalmente na Semana Na-
cional de Conciliação.

Temos que pressionar o pre-
sidente do STF, ministro Cezar 
Peluso, a assumir as negocia-
ções com Dilma em torno do 
nosso reajuste. A postura omis-
sa que o ministro tem adotado 
até agora pode nos levar a 
mais anos de congelamento. 
Por isso, vamos fazer a Semana 
Nacional de Indignação.

CSJT ataca trabalhadores
Será também na Semana 

Nacional de Conciliação que 
os servidores da Justiça Traba-
lhista terão que superar mais 
um desafio: o corte de ponto 
estabelecido por meio de uma 
resolução do Conselho Supe-
rior da Justiça do Trabalho 
(CSJT).

Publicada na sexta-feira, dia 
25, a resolução 86/11 determi-
na que os Tribunais Regionais 
do Trabalho cortem o ponto 
dos grevistas.

Ao penalizar os trabalhado-
res que estão se valendo do 
único meio que possuem para 
terem seus salários reajusta-
dos, a greve, o CSJT mostra 
que o diálogo não faz parte 
de seu vocabulário. 

Os conselheiros ignoraram 
que se a Constituição fosse 
cumprida e a data base, res-

peitada, a greve não seria ne-
cessária.

O Departamento Jurídico 
do Sintrajud, junto à Assesso-
ria jurídica nacional da fede-
ração, está analisando quais 

as medidas cabíveis frente à 
resolução do CSJT. Indepen-
dentemente disso, a categoria 
deve manter-se unida. A greve 
seguirá com sua força crescen-
te, em todo o país!


