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Para por fim à “enrolação” nas 
negociações em torno do PCS-4, 

servidores fazem greve dia 21 
Assembleia estadual, 14h, em frente ao TRE-SP, pode decidir pela greve por tempo indeterminado para 

por fim ao congelamento salarial que dura 5 anos, 11 meses e 18 dias. Participe!

JT- Barra Funda: concentração a partir das 12h 
no saguão. Saída das vans para Assembleia, às 13h. 

TRF/JF: concentração dos servidores lotados na Ave-
nida Paulista, a partir 13h, em frente ao TRF-3. Saída 
dos táxis às 13h30, da Rua Ministro Rocha de Azevedo.

Servidores de Campinas, Jundiaí, Americana, Bai-
xada Santista, ABC e Vale do Paraíba já confirma-
ram sua vinda ao TRE-SP no dia 21.

Organize sua caravana e fortaleça a luta pela 
aprovação do PCS-4!

Assembleia estadual, dia 
21, 14h, no TRE

Nas duas últimas semanas os servidores 
demonstraram espírito de luta ao par-
ticiparem das greves e paralisações em 

todo o país. Em São Paulo, a categoria apro-
vou a continuidade das mobilizações, com a 
paralisação de 24 horas em 21 de junho. To-
dos devem se concentrar a partir das 14h em 
frente ao TRE, onde acontece a assembleia 
estadual para avaliar a permanência na greve 
por mais tempo.

Na paralisação de 48h, realizada dias 13 e 
14, os servidores de todos os ramos, principal-
mente do Eleitoral, cruzaram os braços contra 
a “enrolação” nas negociações que até agora 
não tiveram nenhum resultado concreto.

Nesta edição, uma reportagem aponta que 
não existe acordo entre os Poderes acerca do 
PCS. E como o ministro Ayres Britto não de-
monstra nenhum resultado das negociações, a 
categoria começa duvidar de que elas existam.

A inexistência de acordo e nenhum resulta-
do das negociações leva a categoria à greve, 
que tende a crescer. Por isso, todos os ser-
vidores estão sendo chamados a construir a 
paralisação do dia 21 de junho, convocando 
os colegas que ainda não aderiram. Só uma 
forte paralisação colocará o projeto de revi-
são salarial, de fato, na pauta das negocia-
ções. A responsabilidade deste processo é de 
cada um de nós. 

Joca Duarte

14/06/12 - Assembleia estadual no TRE-SP

Mobilizações Passivos

Sintrajud cobra da administração 
do TRF dados necessários para o 
pagamento dos Quintos. (pág. 04)

Executivo e Judiciário não negociam.
Categoria faz greve de 24h, no dia 21.
 (pág. 03)

Marcela Mattos

18/06/12 - Servidores cobram do novo relator aprovação do PCS 

Em Santos, relator do PL 6613/09 na CFT 
confirma reunião com STF para tratar do tema

Servidores cobram de João Dado (PDT/SP), novo relator do PCS, urgência na ela-
boração do relatório para apreciação na CFT. Cobraram também que conste no re-
latório o projeto original enviado pelo STF, com implementação já em 2012. (Leia 
mais na página 3)

Orientações de caravana
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  Se não houver um 
espírito de greve por 
tempo indeterminado 
já, não tem PCS nem 
para 2013
Érica Iamamoto, 
JT Barra Funda, defendo 
paralisações mais fortes.

FALA SERVIDOR

Após três semanas, Britto não apresenta solução

Há quatro semanas o 
presidente da CFT, 
deputado Antônio An-

drade (PMDB-MG), disse aos 
servidores que o ministro Ayres 
Britto havia solicitado 15 dias 
para negociar o PCS com o go-
verno. Sem sinalização de acor-
do, porém, a categoria caminha 
para uma greve nacional.

Na última sessão da CFT, 
13/06, o projeto não entrou na 
pauta. Os servidores ‘ocuparam’ 
a comissão para protestar. Leva-
ram ao plenário o ‘bolo da ver-
gonha’, marcando os dois anos 
do PL 6613/09 na comissão.  

Um dia antes, o jornal “Cor-
reio Brasiliense” publicou notí-
cia sobre suposta reunião entre 
Dilma e ministros, dando como 
certa a decisão de conceder o re-
ajuste ao Judiciário. O que esta-
ria em debate é o que fazer com 
os demais setores do funciona-
lismo, face à pressão do movi-
mento grevista que toma o país.

Britto não confirma 
nem desmente 

No mesmo dia da publicação 
dessa notícia, o diretor do Sin-
trajud e da Fenajufe, Antônio 
Melquíades, falou por alguns mi-
nutos com o presidente do STF. 
Perguntou se havia novidades na 
negociação e sobre a notícia pu-

blicada no “Correio”. Ayres Britto 
disse que as conversas continua-
vam correndo muito bem, e que a 
federação seria chamada quando 
houvesse fato novo.
Sobre a notícia do diário de 
Brasília limitou-se a dizer que 

“são eles que estão falando isso”. 
Como se vê, Britto não confir-
mou nem negou nada. Repetiu o 
que vem fazendo nas audiências 
com os dirigentes sindicais: pro-
mete empenho pelo PCS, mas 
não apresenta fatos concretos de 

 Achei muito boa 
a assembleia. Seis 
anos sem aumento, 
está todo mundo na 
mesma situação. Mas 
está todo mundo com 
a urgência mesmo, 
pode ter certeza
Mara Helena dos Reis, 
da Justiça Federal de São Bernardo.

 Eu acho que o 
movimento está 
começando, nós 
precisamos realmente 
agir e nos fortalecer 
porque esse negócio 
de que 2013 nós vamos 
receber o aumento e 
não ter nada concreto 
é acreditar demais
Irene Gomes Ferreira Saara,
da  JT de Diadema.

“

“

“

“

“

“ 

Em São Paulo, o Judiciário vai parar por 
24 horas no dia 21 de junho. No final 
do dia a categoria avalia se segue em 

greve por mais tempo. Essa foi a decisão da 
assembleia estadual, realizada em frente à 
sede do Tribunal Regional Eleitoral de São 
Paulo, na quinta-feira (14). Ela se baseou na 
seguinte constatação: Não há acordo e nem 
negociação em curso. Por isso, a mobilização 
da categoria é urgente!

“Negociação sem proposta, sem prazo e 
sem data, não é negociação, é blefe”, definiu 
Ana Luiza Figueiredo, diretora licenciada da 
Fenajufe. Para ela, só haverá negociação se a 
categoria for à greve e “enfrentar o governo”.

A paralisação 48 horas, dias 13 e 14, 
contou com forte participação dos servi-
dores do Eleitoral. “O TRE de São Paulo 
parou!”, definiu Adilson Rodrigues, dire-
tor do Sintrajud, ao dizer que no dia 14 
houve “adesão em todos os andares do 
prédio, sendo que em alguns a adesão foi 
de 100%”. “Em muitos andares só havia a 
chefia trabalhando”, disse.

Construir a greve
As falas na assembleia indicaram que a 

categoria precisa construir a greve: “Só 
conversas não vão resolver o nosso pro-
blema. Até agora não temos nada de con-
creto”, disse Inês Leal de Castro, diretora 
do Sintrajud.

“Não tem nenhum acordo fechado”, afir-
mou Antonio Melquíades, diretor do Sin-
trajud e da Fenajufe. Melqui explicou que 
os tribunais superiores incluíram em seus 
pré-orçamentos para 2013, enviados ao 
Ministério do Planejamento, o montante 
necessário para a implementação do PCS 
em quatro parcelas, a partir do ano que 
vem. Essa medida, entretanto, não signi-
fica nada. No ano passado, a presidenta 
Dilma desrespeitou o orçamento do Poder 
Judiciário. 

Aliás, o funcionalismo público está can-
sado de ver o Planalto descumprir acor-
dos. “O que vai fazer o governo conceder 
algum reajuste é a nossa mobilização”, res-
saltou Melqui.

Greve de todo o funcionalismo
A greve dos vários segmentos do fun-

cionalismo federal foi destacada, assim 
como o desafio da categoria de unificar 

as lutas. Em relação à greve dos docentes 
universitários, Dalmo Duarte, diretor do 
Sintrajud, disse que inicialmente o gover-
no federal se negava a conversar com a 
categoria. Com a força da greve, “o minis-

Executivo e Judiciário não negociam PCS e 
categoria aprova mais 24 horas de paralisação

Dia 21 de junho os servidores vão parar. No final do dia categoria avalia se permanece em greve por mais 
tempo.  Sintrajud alerta: “Não há nenhum acordo. É hora de ir à luta!”

Valcir Araújo

13/06/12 -  PCS parado há 2 anos na CFT; servidores cortam o “bolo da vergonha“

STF diz que ‘tudo vai bem’, mas não mostra resultados; CFT diz que ainda não há negociações e que só vota PCS com orçamento

Categoria opina 
sobre mobilização

Ideias
Este espaço será 
retomado com a 

edição do jornal de 
8 páginas
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Reafirmando a unida-
de do funcionalismo na 
campanha salarial, os ser-
vidores federais realiza-
ram um debate unificado 
na noite de segunda-feira 
(18) em Santos. O evento 
aconteceu na sede do Sin-
dicato dos Auditores Fis-
cais e contou com a pre-
sença de várias categorias 
do serviço público federal 
e estadual, dentre eles do 
Judiciário Federal.

A atividade contou com 
a presença do novo relator 
do PL 6613/09, o deputa-
do João Dado (PDT/SP). 
Os servidores cobraram 
dele urgência na elabo-
ração do relatório para 
apreciação na Comissão 
de Finanças e Tributação. 
Cobraram também que 
conste no relatório o pro-
jeto original enviado pelo 
STF, com implementação 
já em 2012.

O deputado assegurou 
aos servidores que, para 
a adequação orçamentá-
ria e financeira, basta que 
o CNJ – órgão máximo 

administrativo do Judici-
ário – apresente um sim-
ples ofício, que confirme a 
solicitação do orçamento 
para implementar o pro-
jeto, vez que “ao Judiciário 
é assegurada a autonomia 
orçamentária e financeira 
e está prevista na Cons-
tituição Federal”, garante 
João Dado.

Relator do PCS se 
reúne com STF

O deputado informou 
que nesta terça-feira (19) 
terá reunião no STF, para 
tratar do PCS.

Os servidores pediram 
ao deputado que ele enca-

bece um esforço para que 
haja uma negociação en-
tre Executivo e Judiciário, 
e que garanta a aprovação 
do projeto na CFT. 

“Ele disse que fará a par-
te dele e nós faremos a 
nossa parte: pressão total 
para aprovação do PCS-4”, 
afirma Adilson Rodrigues, 
dirigente do Sintrajud, ao 
destacar a intensificação 
das mobilizações para evi-
tar que o governo retire o 
projeto da pauta da CFT. 
Também participaram da 
conversa a diretora de base 
do Sintrajud Verônica Ma-
ciel e Elton e Cristine, da 
JT de Santos.

Após três semanas, Britto não apresenta solução
que há uma negociação em cur-
so. “Não podemos admitir isso, 
temos um projeto e queremos 
que ele seja aprovado e aplicado 
ainda este ano”, critica Adilson 
Rodrigues, diretor do Sintrajud.  

A aplicação do PCS ainda este 
ano é uma das grandes preocupa-
ções da categoria, principalmente 
depois do relatório apresentado 
pelo deputado Policarpo (PT-
-DF), que joga a primeira parcela 
para janeiro de 2013 e a última 
para julho de 2014. Foi a última 
ação do parlamentar na CFT, an-
tes de retornar à suplência. 

O novo relator, deputado João 
Dado (PDT-SP), ainda não se 
manifestou. O que se sabe é que 
o Planalto não o queria na rela-
toria do PCS, leia mais ao lado.

O atual relatório abre mão do 
pagamento já em 2012, o que 
leva um possível início da nego-
ciação a um patamar rebaixado. 
Como numa negociação é nor-
mal que sejam feitas concessões, 
o relatório de Policarpo facilitou 
a vida do governo, que numa 
possível negociação, tentará es-

tender o prazo para implantação 
do PCS ou reduzir os valores.

Percentuais 
manipulados 

Em duas recentes entrevistas, 
o presidente da CFT já ventila 
tanto o aumento das parcelas 
quanto a redução dos valores. 
Na primeira, sem ter sido auto-
rizado pela categoria, Antonio 
Andrade disse que os servido-
res estavam dispostos a esten-
der as parcelas para 2015.

Na entrevista mais recen-
te, o parlamentar disse ao 
programa TV Aberta, da TV 
Câmara, que defendia a apro-
vação da proposta, mas con-
siderava o aumento médio 
de 56% muito alto. Indagado 
pelo entrevistador se as per-
das acumuladas pela catego-
ria desde o último aumento 
somariam esse percentual, 
disse que ‘achava que não’.  

Incorreu aí num “erro” plan-
tado e martelado pelo governo. 
Não há aumento linear de 56%. 
Esse índice médio é resultado 

da aplicação do reajuste sobre 
algumas parcelas centrais do 
contracheque, não sobre toda a 
remuneração, o que faz toda di-
ferença. Cálculos do economista 
Washington Lima, do Sintrajud, 
indicam que o impacto do PCS-
4 sobre toda a folha de pagamen-
to do Judiciário gira em torno de 
31%, percentual menor do que a 
inflação acumulada no período.

CFT: ‘só vota com 
orçamento’ 

Na mesma entrevista, en-
tretanto, Antônio Andra-
de disse: “Para votarmos o 
projeto, nós precisamos que 
o Executivo encaminhe um 
crédito suplementar onde ele 
dê um percentual pequeno 
este ano para nós podermos 
votar o projeto”. 

Pela primeira vez desde que 
tomou posse na presidência 
da CFT o deputado afirma 
publicamente que não votará 
a proposta sem previsão orça-
mentária. Até agora, credita-
va a não votação à obstrução 

da base governista, da qual 
faz parte.

‘PCS Já’ 
As afirmações do deputado 

indicam que ignorar a deci-
são da categoria de lutar pelo 
‘PCS Já’, como fez o ex-relator 
e fazem alguns dirigentes 
sindicais ligados a partidos 
governistas, pode fortalecer 
a desculpa que os deputados 
governistas precisam para 
não votar o PCS sem previsão 
orçamentária.  

A previsão é que as bases 
do orçamento sejam definidas 
apenas no final do ano e vota-
das em dezembro. O que é um 
grande problema quando se 
tem como meta de campanha 
conquistar o PCS-4, ou as ga-
rantias de que ele virá antes das 
eleições municipais. 

Para Antônio Melquíades, 
qualquer acordo firmado pre-
cisa vir acompanhado de ga-
rantias reais de que é para valer 
e não será desmentido após as 
eleições de outubro.

Mobilização tende a 
crescer 

Esse filme a categoria já viu 
e deve lutar para não vê-lo de 
novo. “É a nossa greve e movi-
mentação, principalmente na 
Eleitoral, que vai forçar a celeri-
dade nas negociações e um acor-
do [satisfatório]”, afirma Melqui.  

O indicativo de greve é para o 
dia 21 de junho. Há obstáculos a 
serem superados, mas já se obser-
va um salto de qualidade nas mo-
bilizações nos estados. Em São 
Paulo e Brasília, a preparação da 
greve ganhou força nos últimos 
dias, embora os alicerces para 
parar por tempo indeterminado 
ainda estejam sendo construídas.

Essas duas bases da catego-
ria, as maiores do país, apro-
varam em suas assembleias 
fazer novas paralisações por 
24 horas e, a depender da 
adesão e do que se suceda 
com o PCS, seguir em greve 
por tempo indeterminado. 
Em Brasília, isso acontecerá 
na quarta-feira (20); em São 
Paulo, na quinta (21).

as lutas. Em relação à greve dos docentes 
universitários, Dalmo Duarte, diretor do 
Sintrajud, disse que inicialmente o gover-
no federal se negava a conversar com a 
categoria. Com a força da greve, “o minis-

tério da educação teve que chamar a ne-
gociação”. Ele considera que os servidores 
do Judiciário devem seguir o exemplo dos 
professores e “fazer uma forte greve para 
conseguir o PCS”.

Executivo e Judiciário não negociam PCS e 
categoria aprova mais 24 horas de paralisação

Dia 21 de junho os servidores vão parar. No final do dia categoria avalia se permanece em greve por mais 
tempo.  Sintrajud alerta: “Não há nenhum acordo. É hora de ir à luta!”

Na semana passada, a ministra das Relações Institucionais, 
Ideli Salvati, pressionou o presidente da CFT, deputado An-
tonio Andrade (PMDB/MG), a substituir o recém nomeado 
relator do PL 6613/09 na CFT, deputado João Dado (PDT/SP).
O temor do governo é a aprovação do na comissão, onde 

está parado há dois anos. O governo tem utilizado de diver-
sos expedientes para impedir que reajuste dos servidores do 
Judiciário passe pela CFT. 
A postura da ministra desmente qualquer boato de que exis-
ta algum acordo sobre o PCS.

Ministra vai à CFT e avisa que Dilma “exige” troca do novo relator do PCS

Joca Duarte

Valcir Araújo

14/06/12 - Assembleia estadual no TRE-SP

AtO DO FuncIOnALISmO

Em Santos, relator do PL 6613/09 na CFT 
confirma reunião com STF para tratar do tema

Servidores da Baixada Santista cobram novo relatório, inclusão na pauta e 
aprovação do PL, garantindo PCS ainda este ano

STF diz que ‘tudo vai bem’, mas não mostra resultados; CFT diz que ainda não há negociações e que só vota PCS com orçamento

Marcela Mattos

18/06/12 - Servidores cobram do novo relator aprovação do PCS 
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Jornal do Judiciário

PASSIVOS

Sintrajud cobra do TRF-3 dados 
para o pagamento dos Quintos

PRESSãO

Na última terça-feira (12), 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) encaminhou ao Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), 
a proposta de anteprojeto de lei 
para criação de cargos efetivos 
e funções comissionadas nos 
quadros de pessoal dos TREs. 

A proposta corrige a falta de 
isonomia que existe entre os 
chefes de cartórios da capital 
e do interior, que exercem a 
mesma função, mas recebem 
FC-1 e FC-4, respectivamen-
te. O anteprojeto deve corrigir 
esta injustiça, onde todos pas-
sarão a receber a FC-6. 

CNJ
O despacho do anteprojeto 

ao Departamento de Acompa-
nhamento Orçamentário do 
Conselho foi feito pelo Conse-
lheiro Carlos Alberto Reis de 

Paula. Segundo informações 
do próprio TSE, o Conselho 
tem 15 dias para dar o parecer 
da adequação orçamentária 
e, posteriormente, enviar ao 
Congresso Nacional. 

Mobilização 
A luta para que o anteprojeto 

seja analisado no prazo em que 
determina o TSE, bem como, o 
envio do projeto ao Congresso 
Nacional dependerá da mobi-
lização dos chefes de cartórios 
da capital e do interior.  

Os atos e as paralisações que 
vem sendo construídos pelos 
servidores para a aprovação 
do PCS-4 - podem e devem - 
ser combinadas com a partici-
pação dos chefes de cartórios 
a pressionar o CNJ para que 
encaminhe imediatamente o 
PL ao Congresso Nacional. 

Projeto que garante a isonomia aos 
chefes de cartórios está no CNJ
Chefes de cartórios devem se unir aos demais servidores em luta 
pelo PCS-4, e garantir que o PL seja encaminhado ao Congresso 

Na sexta-feira (15), o Sintrajud 
cobrou da presidência do TRF-
3 os dados necessários para que 
possam ser efetuados os cálculos 
de Quintos.

O despacho que condenou a 
União a pagar este passivo tam-
bém determinou que o Sintra-
jud, autor da ação, apresentasse 
os cálculos para liquidar a sen-
tença. Então o sindicato contra-
tou uma empresa especializada 
para este fim.

Mas para que os cálculos se-
jam elaborados é imprescindí-
vel a apresentação de arquivos 
específicos por parte da JF/
SP e TRF-3. Em resposta à so-
licitação feita pelo Sintrajud, 
a secretaria de Manutenção e 
Desenvolvimento de Sistemas 
informou que só poderia iniciar 
o trabalho para entregá-las após 
25/06/2012, solicitando ainda 
“prazo de 10 (dez) dias para a 
conclusão dos serviços”.

No requerimento protocola-
do na sexta-feira (15), o Sintra-
jud solicita que a presidência 
do TRF-3 “determine que a se-
cretaria de Desenvolvimento e 
Manutenção de Sistemas adote 
de imediato todas as medidas 
pertinentes para disponibilizar 
as informações requeridas, haja 
vista a imprescindibilidade des-
tas informações para a efetiva 
elaboração dos cálculos devidos 
aos servidores. Sendo certo, que 
o não atendimento desta reivin-
dicação trará incomensuráveis 
prejuízos aos servidores”.

Diretor do Sintrajud e servidor 
do TRF-3, Cléber Borges Aguiar 
destaca que a entidade está tra-
balhando para que este passivo 
seja pago o quanto antes. “Esta-
mos fazendo o possível para que 
os cálculos saiam o mais rápido”, 
diz, lembrando que desde março 
o sindicato cobra do tribunal os 
dados para efetuar os cálculos.

Protocolado na sexta-feira (15), requerimento solicita que sejam 
adotadas medidas para disponibilizar os dados necessários ao cálculo

Aulas de dança no Sintrajud 
todas as segundas-feiras das 
19h30 às 21h. Venha, estamos 
esperando você!

Dançar faz bem
Aposte na dança para melhorar 

seu condicionamento físico, ganhar 
resistência, agilidade e equilíbrio.   
E, ainda se destacar na balada.

Dançando, você se diverte e 
amplia a consciência corporal. 

Ganha força e segurança nos 
movimentos, além de melhorar 
sua coordenação motora, ga-
nhar flexibilidade, desenvolver 
o equilíbrio, agilidade, fôlego e 
vencer a timidez. 

Entre no embalo! 
Estes são os ritmos em alta nas 

baladas para sacudir o corpo: 
Forró, zouk, salsa, samba rock, 
tango e rock.

SOcIOcuLtuRAL

Venha para Balada do Sertanejo 
Universitário e Country no Sintrajud

Entre os pontos específicos que serão discutidos na reunião estão a 
campanha salarial e o calendário de mobilização. 

O segmento também irá eleger seus representantes ao 4º Encon-
tro Nacional do Coletivo dos Agentes de Segurança e Inspetores da 
Fenajufe (Conas) que acontece nos dias 30 de junho e 01 de julho, 
em Brasília, além de outros assuntos de interesse dos Agentes de 
Segurança. 

Agentes de Segurança se reúnem na 
quarta-feira, 20, às 19h30, no Sintrajud

Segmento discute a pauta específica e campanha salarial. O encontro 
dos Ojafs terá informe atualizado de seus pleitos específicos como: 
aposentadoria especial; porte de arma; atualização da Indenização de 
Transportes; isenção de IPI e IPVA para aquisição de carro de OJAFs 
e estacionamento Livre para OJAFs (Zona Azul). 

Também será debatido a CM´s de Osasco e ABCD; Cojaf, dias 
30/06 e 01/07/2012, no hotel Nacional em BSB; inserção dos OJAFs 
na greve e outros assuntos de interesse dos Oficiais de Justiça Ava-
liadores Federais.

OFIcIAIS DE JuStIçA

ORGAnIZAçãO

Ojaf´s tem reunião marcada no dia 28, 
às 14h30, no Sintrajud

O Sindicato dos Trabalhadores 
do Judiciário Federal no Estado de 
São Paulo – SINTRAJUD, por seus 
coordenadores, em conformidade 
com o Estatuto Social da Entidade, 
faz saber que fará realizar a AS-
SEMBLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA, no dia 21 de junho do 
ano corrente, a partir das 14h, em 
1ª convocação com a presença de 
pelo menos metade mais um dos 
associados quites com a tesouraria 
e, em 2ª convocação, trinta minu-
tos após, com qualquer número. 

A assembleia será realizada na 
frente do Tribunal Regional Eleito-

ral, Rua Francisca Miquelina, 123, 
Bela Vista. 

PAUTA:
1. Campanha Salarial 2012;
• Informes;
• Avaliação das negociações em 

torno do PCS – IV (PL 6613/09), 
em BSB e discussão acerca da con-
tinuidade da greve;

• Calendário de Mobilização;
2. Outros assuntos de interesse 

da categoria.
São Paulo, 15 de junho de 2012.
Adilson Rodrigues Santos
Inês Leal de Castro
Coordenadores Gerais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Saia do stress, relaxe sua mente e mexa seu corpo


