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Jesus Carlos

Na próxima quarta-feira 
(15/08) completa uma se-
mana da greve por tempo 
indeterminado pelo PCS. 

Neste dia, os servidores realizarão 
assembleia estadual, 14h, em fren-
te ao Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), na rua Francisca Miquelina, 
123, Bela Vista.

Nesse mesmo dia, o conjunto do 
funcionalismo realiza uma Mar-
cha a Brasília contra a política de 
reajuste zero do governo Dilma 
Rousseff.

A greve nacional
Assim como nas 36 categorias 

do funcionalismo, a greve no Ju-
diciário Federal vem crescendo 
em todo o país. Esta semana serão 
nove estados em greve por tempo 
indeterminado e com paralisações 
parciais de 24h e 48h. (Veja mais 
na página 03)

Mobilização do conjunto 
do funcionalismo

Além dos docentes universitá-
rios, em greve desde 17 de maio, 
há outras categorias em greve, 
como os Policiais Federais e servi-
dores da Receita Federal. Há exa-
tos sete dias para fechar a proposta 
orçamentária de 2013, o governo 
tenta desmontar as mobilizações.

A mobilização é tamanha que  
ganhou as capas dos principais 
jornais do país nos últimos dias. 
Na segunda-feira (13), o gover-
no dizia estudar o quanto ‘pode-
ria’ conceder de reajuste, mas os 
jornais econômicos afirmam que 
Dilma vai endurecer ainda mais 
com os servidores. O fato é que o 
Planalto começou a sentir a pres-
são da greve do funcionalismo, a 
maior dos últimos 10 anos.

PCS-4 na PLOA 2013
A luta pela aprovação do PCS 

está nas mãos dos servidores. A 
cúpula do Judiciário segue de 
cabeça baixa diante do Executi-
vo. Não atua como um Poder da 
República ao não exigir respeito 
à sua autonomia orçamentária e 
financeira.

A greve precisa ser fortalecida 
e esta tarefa é de responsabilida-
de de cada um. Só uma forte pa-

ralisação pressionará o governo a 
garantir o orçamento do PCS no 
Projeto de Lei Orçamentária Anu-
al (PLOA). Do contrário, a luta 
contra o congelamento ficará mais 
difícil, inclusive com o possível es-
vaziamento da greve do conjunto 
do funcionalismo. 

Agora é a hora, não vamos deixar 
passar essa onda de greves que to-
mou o funcionalismo. Todos à luta 
contra o congelamento salarial.

Assembleia no TRE, 14h
Quarta-feira, 15/08:

Intensificar a mobilização na capital e no interior para impor o PCS na pauta do governo federal. 
Vamos nos unir com os demais servidores em greve em todo o país

Este é o momento de pressionar o governo pela 
abertura das negociações. Para fortalecer o movi-
mento, os servidores do Judiciário participarão da 
Marcha a Brasília na quarta-feira (15) e, também, 
das mobilizações que serão realizadas esta semana. 

No dia 16, acontece a Reunião Ampliada da 

Fenajufe, que deve ganhar peso pela entrada de 
mais seis estados na greve.

Os servidores do Judiciário Federal se unem 
às demais categorias em greve para protestar 
em Brasília, numa marcha que promete abalar 
as estruturas do Planalto. A última mobiliza-

ção semelhante reuniu cerca de 20 mil servi-
dores na Capital. 

Todos juntos demonstrarão a indignação dos 
servidores públicos com o desrespeito do go-
verno federal com a categoria, e o descaso com 
a qualidade dos serviços públicos.

Marcha a Brasília dirá não ao 
congelamento salarial

10/08/12 - Assembleia estadual no TRE-SP
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Iniciada na quarta-feira dia 08, 
a greve está animada em São 
Paulo, principalmente no fó-

rum trabalhista Ruy Barbosa e 
no Tribunal Regional Eleitoral. 
Ambos são os maiores do país em 
seus segmentos.

Na Justiça Trabalhista, anima-
ção e criatividade são os me-
lhores adjetivos para essa greve, 
que tem tudo para ser a maior 
da história do fórum Ruy Bar-
bosa. Além dos balcões fecha-
dos, algumas audiências estão 
sendo suspensas. “Os primeiros 
dias de greve foram dias mara-
vilhosos. A greve do Judiciário 

nunca começou tão forte, na 
Barra Funda é a maior mobili-
zação dos últimos 10 anos, com 
varas paradas 100%”, descreveu 
o servidor Rodrigo Évora.

A disposição demonstrada nes-
ses primeiros dias tem a ver com 
necessidade de pressionar o Judi-
ciário a buscar negociação com o 
Executivo para garantir a aprova-
ção do PCS diz Rodrigo. Mas ele 
reconhece que é preciso “ampliar 
a mobilização na Barra Funda, e 
no decorrer da semana cumprir 
as tarefas no TRE além de enviar 
equipes para outras cidades para 
fortalecer a participação”.

Greve que começou forte e animada em SP deve 
ganhar reforço em todos os locais de trabalho

Além da capital, paralisação começa bem na Baixada Santista e no Alto Tietê. “Precisamos ampliar a mobilização”, 
diz servidor da JT/ Barra Funda

Quem quiser receber de volta os 60% do Impos-
to Sindical dos anos 2010, 2011 e 2012 deve fazer a 
solicitação até sexta-feira, 17 de agosto, pelo site do 
Sintrajud. Os valores que não forem solicitados serão 
creditados na conta do Fundo de Greve. Essa foi a de-
cisão da assembleia de sexta-feira, dia 10.

A categoria avaliou que é necessário compor um 
robusto fundo de greve para dar conta dos gastos que 
uma paralisação como esta exige.

Além disso, os bônus de greve continuam sendo 
vendidos e os servidores podem depositar qualquer 
quantia nas contas do fundo. O mais importante é 
que os servidores se filiem ao Sintrajud.

BB n° 001 Conta Poupança 
Ag. 1894-5 
N° da conta-DV 535.500-1 
Variação 51

CEF n° 104 
Ag. 1004 
Operação 22 
N° da Conta – DV 49-9

Prazo para pedir 60% do 
Imposto Sindical encerra na 

sexta-feira, dia 17

Na greve a categoria re-
força sua solidariedade. 
Neste momento, alguns 
colegas da Justiça Eleitoral 
começam a sofrer com as 
arbitrariedades do TRE, 
como o corte de ponto. 

Esses ataques, político e 
financeiro, não são isola-
dos. Por isso, o sindicato 
está chamando os trabalha-
dores do Judiciário Federal 
a contribuírem com o Fun-
do de Greve e a contribui-

ção com o bônus, além dos 
60% do Imposto Sindical.

Participe e 
fortaleça essa luta
 Para conseguir por fim 
aos seis anos sem reajuste, 
o sindicato coloca toda 
a sua estrutura a serviço 
da greve, trata-se de um 
custo alto. 

Vale lembrar que o Sintra-
jud é sustentado unicamen-
te pela contribuição volun-

tária dos seus associados. 
Nestes momentos de luta, 
arrecadar doações para um 
fundo é tradição do movi-
mento sindical combativo. 
Assim foram construídas as 
grandes greves da história 
dos trabalhadores. Por isso, 
contribuir com o Fundo de 
Greve significará ajudar a 
construir uma história de 
solidariedade entre os tra-
balhadores do Judiciário 
Federal.

Contribua com o Fundo de Greve e com a 
distribuição de bônus

Os cupons do bônus de R$ 50,00 serão sorteados na tradicional festa de final 
de ano. Os servidores irão concorrer a 1 tablet e 1 smartphone

Greve começa bem na Baixada e no Alto Tietê
Na Justiça Federal de Santos, 

a greve começou com um bom 
percentual e logo no segundo 
dia, quinta-feira (09), todos os 
servidores do Juizado Especial 
Federal aderiram. Na Baixa-
da, além da JF, há greve na JT 
de Santos, São Vicente, Praia 
Grande e Cubatão.

Também há greve na JT das 
seguintes cidades: Barueri, Dia-
dema, Ferraz de Vasconcelos, 
Guarulhos, Itapecerica da Ser-
ra, Poá, Ribeirão Pires e Suzano.

Servidor da JT Santos, Elton 
Teixeira ressalta que “este é o 
momento de nos unirmos e for-
talecermos a construção de nos-
so movimento em todo o Judi-
ciário Federal”, destacando que 
“é fundamental a unidade com 
outras categorias em luta”.

No interior, é importante que os 
servidores organizem as suas as-
sembleias e entrem o quanto an-
tes na greve. É fundamental que 
já organizem a participação na 
assembleia de quarta-feira (15).

Jesus Carlos

Divulgação

08/08/12 - Greve na JT Barra Funda

13/08/12 - Assembleia regional na Baixada Santista
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Durante boa parte do 
primeiro semestre, os 
servidores do Judiciá-

rio avisaram a cúpula do Po-
der Judiciário que se não fos-
sem instauradas negociações 
em torno do PCS a organiza-
ção das eleições poderia ficar 
prejudicada. 

No TRE-SP, dois importan-
tes setores ligados à área ju-
diciária entraram em peso na 
greve (as coordenadorias de 
sessões e de processamento). 
Nesses dias o trabalho tem 
sido feito pelas chefias. Os co-
legas que trabalham no prédio 
da Alameda Nothmann tam-
bém cruzaram os braços. Tra-
ta-se de um setor estratégico. 
É dali que sai todo o material 
para os cartórios do Estado, 
sem os quais os cartórios não 
funcionam.

Simulado não 
funciona

No sábado (11), estava pro-
gramado um simulado entre 

os cartórios e o TRE-SP, quan-
do ‘o interior’ enviaria dados 
à sede, como se fosse final de 
eleições. Programado para co-
meçar no final da tarde, o tes-
te seria encerrado às 19h, mas 
ele não deu certo. A diretoria 
geral do TRE autorizou o pa-
gamento de horas-extras até 
22h, para que os servidores 
tentassem resolver o proble-
ma, mas às 20h a simulação 
foi suspensa.

Embora a administração 
tenha atribuído o problema a 
uma falha técnica, a catego-
ria sabe que a greve já causa 
impacto no maior tribunal 
eleitoral do país. Não é para 
menos que o presidente do 
TRE-SP, Alceu Navarro Pen-
teado, adotou uma série de 
medidas abusivas e ilegais 
contra os servidores.

Além de tratar os dias de 
greve como se fossem faltas 
comuns, descontando os salá-
rios dos servidores, na sexta-
-feira (10), Navarro impediu a 

entrada de servidores da JF e 
JT no TRE para participar dos 
“arrastões de convencimento”.

“Todo cidadão pode entrar 
num prédio público. Não va-
mos permitir essas medidas 
arbitrárias e ilegais”, denun-
ciou Adilson Rodrigues, dire-
tor do Sintrajud. 

Essa postura de Navarro 
está em sintonia com a da pre-
sidente do TSE, ministra Cár-
men Lúcia, que determinou 
aos TREs que garantam 80% 
dos servidores trabalhando. 

Apesar da afronta ao direi-
to de greve, há uma tendên-
cia de melhorar a adesão. A 
avaliação é de Maurício Re-
zzani, diretor do Sintrajud 
e servidor do TRE: “Vários 
setores anunciaram que vão 
entrar na greve nos próxi-
mos dias”, diz.

Além dos prédios da Fran-
cisca Miquelina e da Dr. 
Falcão, há uma boa adesão 
de servidores dos cartórios 
eleitorais.

No TRE medidas arbitrárias não 
impedem mobilização

Greve e paralisações 
no Judiciário crescem 
e devem atingir esta 
semana ao menos 9 

estados

Fotos Jesus Carlos

Jesus Carlos

A greve nacional no Judiciário Federal 
vai crescer nesta semana. Aos servidores 
do DF, São Paulo e Mato Grosso, já parali-
sados, devem se juntar aos trabalhadores 
de outros seis estados. 

Na segunda-feira (13), a greve por tem-
po indeterminado ganhou o reforço dos 
servidores de Santa Catarina. Na quarta-
-feira (15), prometem parar os trabalha-
dores do Rio Grande do Sul e da Bahia. 
Param por 48 horas, nos dias 16 e 17, os 
servidores da Justiça Eleitoral do Pará e 
Amapá. Na Paraíba, a greve será de 24 ho-
ras na quarta-feira (15), com assembleia 
no mesmo dia, que definirá a continuida-
de ou não da paralisação. Já os servidores 
de Alagoas decidiram parar por tempo in-
determinado a partir do dia 20.

A greve no Judiciário ganha corpo num 
momento chave da greve do funcionalis-
mo, considerada a maior desde que o PT 
chegou ao Planalto. O governo jogou para 
a semana de 13 a 17 de agosto o prazo 
para responder as pautas de reivindica-
ções dos diversos segmentos em luta. Não 
há segurança, porém, de que isso de fato 
acontecerá. 

Ela acontece no período uma nova jor-
nada de mobilizações em Brasília, que 
terá acampamento e marcha com carava-
nas de todos os estados, programada para 
ir à Capital no dia 15, quarta-feira.

Para os servidores do Judiciário e do 
MPU é o dia em que o STF deverá enviar 
ao Ministério do Planejamento a propos-
ta de previsão orçamentária do Judiciá-
rio para 2013 – na qual a categoria es-
pera que esteja contemplada reserva de 
recursos para os projetos salariais. Isso 
aconteceu no ano passado, mas o item foi 
sumariamente excluído do texto enviado 
pelo Planejamento ao Congresso Na-
cional, por determinação da presidenta 
Dilma Rousseff (PT). Ler mais em www.
sintrajud.org.br

Os servidores do MPU em São Paulo en-
tram na greve por tempo indeterminado na 
quarta-feira, dia 15. A decisão aconteceu em 
assembleia na última sexta-feira, dia 10.

Servidores da AGU se mobilizam
Os servidores da Advocacia Geral da União 

realizam nesta quarta-feira, dia 15, uma ma-
nifestação em frente ao TRF-3, com distri-
buição de carta aberta à população.

MPU entra na greve

Apesar da afronta ao direito de greve, há uma tendência de melhorar a adesão.

10/08/12 - Greve no TRE-SP 

08/08/12 - Greve na JT Barra Funda10/08/12 - Greve no TRE-SP 
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O ato convocado pelo Fórum 
das Entidades dos Servi-
dores Públicos ocupou 

rodovias, aeroportos, avenidas e 
portos. Em Brasília, a Praça dos 
Três Poderes, em frente ao STF, os 
servidores realizaram protesto. A 
greve da Polícia Federal também 
afetou os principais aeroportos 
do país como Guarulhos, Brasília, 
Rio de Janeiro, Porto Alegre, For-
taleza e Curitiba.  

Rodovias também registraram 
congestionamentos com a greve 
dos policiais rodoviários federais 
como em Minas Gerais, Pernam-
buco, Bahia, entre outros estados.  
Portos secos e marítimos também 
foram afetados com a greve dos 
servidores da Anvisa. 

São Paulo
Na capital paulista a manifes-

tação aconteceu na Av. Paulista e 
reuniu mais de 400 servidores de 
várias categorias em greve.   

Entre as categorias presentes es-
tavam os servidores do Judiciário 
Federal, IBGE, INCRA, Previden-
ciários, Ibama, DNPM (Depar-
tamento Nacional de Produção 

Mineral), Ciência e Tecnologia, 
Saúde, Professores das Universida-
des Federais, Funasa, Sinal, Fasu-
bra, estudantes, além das entidades 
como CSP- Conlutas, Intersindi-
cal, Fenasps, Fenajufe. O Sindicato 
dos Metroviários de São Paulo e a 
oposição da Apeoesp prestaram 
solidariedade a luta dos servidores 
federais. 

Unidade nas greves e nos 
protestos

A postura intransigente do go-

verno Dilma em não negociar foi 
duramente criticada no ato. As 
ameaças de corte de ponto não 
tiveram o efeito esperado pelo 
governo.  A resposta foi a inten-
sificação da greve em todo país. 

“A greve geral do funciona-
lismo enfrentado pelo gover-
no Dilma já é uma das maio-
res nestes últimos dez anos do 
movimento de luta dos servi-
dores federais que enfrentam o 
desrespeito à data-base, desde 
o governo FHC, depois Lula e, 

agora Dilma”, disse Ana Luiza, 
diretora licenciada da Fenajufe 
e servidora do TRF-3. 

Os servidores do Tribunal Re-
gional Eleitoral que organizam 
as eleições estão cruzando os 
braços. “Se não houver negocia-
ção, não haverá eleição, Dilma”, 
advertiu Adilson Rodrigues, 
diretor do Sintrajud. Já o dire-
tor Cléber Borges denunciou a 
política de arrocho do governo. 
“Ao não dar a devida atenção 
para os serviços e servidores 
públicos o governo prejudica a 
população que depende desse 
atendimento”, disse o dirigente 
do Sintrajud. 

As declarações do ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, em 
anunciar que a prioridade do 
governo será investir na inicia-
tiva privada com a justificati-
va da crise econômica também 
foram denunciadas no ato. “O 
governo isenta de impostos os 
empresários que ameaçam com 
demissões em massa, em vez de 
investir na qualidade dos servi-
ços públicos”, questionou Nelsi-
nho, diretor do Sinsprev. 
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Ato unificado do funcionalismo afirma: 
“ou Dilma negocia ou paramos o Brasil” 

09/08/12 - Ato unificado do funcionalismo na av. Paulista

Ennio Brauns

Ennio Brauns

Servidores em greve realizaram no dia 09 de agosto mais um Dia Nacional de Luta em todo país para pressionar o governo à 
abrir negociações que coloque fim ao congelamento salarial

No último dia 07, uma co-
missão de representantes 
do Sintrajud composta por 

José Dalmo Duarte, Erlon Sampaio 
e Cléber Borges diretores do Sintra-
jud, Fernanda Lobosco de Lima e 
José Lucas Dantas Freitas, Oficiais 
de Justiça da JF de Osasco e Edvaldo 
Camarão, diretor de base, estiveram 
em audiência com Juíza Federal, em 
auxílio à presidência, Dra Leila Paiva 
e juiz Dr. Omar Chamon. 

Na oportunidade os Ojaf´s da 
CM da JF/Osasco relataram o ex-
cesso de trabalho para a execução 
das ordens judiciais e a preocu-
pação em sofrerem um processo 
administrativo, visto que não há 
como cumprir os prazos. 

Além disso, o diretor do Sintrajud, 
Dalmo Duarte cobrou uma resposta 
da administração quanto à pauta da 
reivindicação da categoria protocola-
da em 03 de abril, onde vários pon-
tos seguem sem respostas. Dentro da 

pauta geral o problema do Assédio 
Moral foi o único tema debatido. 

Situação da CM JF/
Osasco

A subseção da JF/Osasco englo-
ba os municípios de Carapicuí-
ba, Barueri, Santana de Parnaíba, 
Pirapora do Bom Jesus, Jandira e 

Itapevi e há cinco Ojafs para quase 
cerca de 1.500 mandados expedi-
dos mensalmente pelas duas varas 
e pelas varas gabinetes do JEF. 

Com a distribuição finalizada nas 
duas Varas Federais de Osasco dos 
processos de execução fiscal totali-
zando cerca de dezesseis mil proces-
sos, a CM recebe um volume supe-

rior à capacidade do quadro definido 
em Resolução. 

Tal situação preocupa os Oficiais 
em responder, administrativamente, 
por uma demora no cumprimento 
de ordens judiciais que poderão estar 
fora dos prazos. 

Outra preocupação são os proble-
mas de saúde ocasionados pela de-
manda excessiva de trabalho, além 
das diligências ou ainda quando cer-
tificam os mandados que são cum-
pridos em finais de semana. 

A juíza auxiliar Dra. Leila Pai-
va afirmou que até a solução deste 
problema nenhum oficial de justi-
ça sofrerá processo administrativo. 
Diante da urgência do tema o Sin-
trajud solicitou um prazo à solução 
do problema. Em resposta a admi-
nistração pediu 30 dias para encon-
trar uma solução mesmo que pa-
liativa, reconhecendo que a única 
forma de resolver o problema seria 
a realização de um novo concurso. 

Sintrajud “alerta” a administração do TRF-3 sobre as 
condições de trabalho dos Ojafs da CM JF/Osasco

Também foi cobrado respostas à pauta de reivindicação da categoria protocolada em abril deste ano que segue sem respostas.  

07/08/12 - Audiência do TRF-3


