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Categoria segue mobilizada para garantir e melhorar proposta, evitar retaliações 
e negociar os dias paralisados

Joca Duarte

03/09/12 - Assembleia estadual no TRE-SP
Ennio Brauns

29/08/12 - Apagão do Judiciário na JT Barra Funda

Nos últimos meses, o con-
junto do funcionalismo 
público federal realizou a 

maior greve do setor nos últimos 
10 anos. Além de ter superado a 
política de congelamento salarial, 
que vinha sendo imposta pelo Go-
verno Dilma, a mobilização resga-
tou a unidade dos servidores como 
uma arma para enfrentar o sucate-
amento do serviço público e exigir 
respeito aos direitos da categoria.

A experiência dos anos anteriores, 
quando as diferentes categorias en-
frentaram a política do governo fede-
ral de forma isolada, trouxe o apren-
dizado: unidos somos mais fortes. 

Além da unidade entre o funcio-
nalismo federal, a perseverança, 
a disposição de luta e uma certa 
dose de radicalismo foram os ele-
mentos determinantes para forçar 
o governo a negociar e a ceder 
uma reposição salarial. Em outras 
palavras: para enfrentar a política 
de reajuste zero do governo Dilma 
Rousseff, os servidores federais 
sacudiram o país.

Iniciada em maio, com os do-
centes das universidades federais, 
a greve foi se espalhando para dife-
rentes setores. Foram mais de cem 
dias de lutas, com paralisações 
de estradas, portos e aeroportos. 
No nosso caso, a preparação das 
eleições de outubro foi seriamen-
te ameaçada (e ainda está, caso 
não se avance na negociação dos 
dias paralisados no TRE-SP) com 
a forte adesão à greve na Justiça 
Eleitoral em São Paulo e no Tribu-
nal Superior Eleitoral.

A luta dos servidores públicos 
federais não foi apenas uma greve 
por reajuste salarial. Foi campa-
nha pública, realizada nacional-
mente, contra o sucateamento do 
serviço público e o desrespeito aos 
servidores. Uma luta contra o des-
respeito à data-base, que denun-
ciou o pagamento da dívida públi-
ca, que atualmente consome mais 
45% do orçamento da União. Foi 
uma campanha que, além disso, 
enfrentou um governo forte, que 

goza de altos índices de populari-
dade, num cenário de crise econô-
mica mundial.

No caso dos servidores do Judi-
ciário, a greve realizada em 2012 
encerrou um ciclo de lutas e mo-
bilizações iniciado em 2009, quan-
do foi necessário realizar um forte 
movimento às vésperas do Reces-
so Forense para que o STF enca-
minhasse o anteprojeto de lei do 
PCS ao Congresso.

Diante da intransigência do 
governo federal e do completo 
imobilismo da cúpula do Poder 
Judiciário, os servidores foram em-
purrados a realizar outras cinco 
greves nos anos seguintes: duas em 
2010, duas em 2011 e essa em 2012.

A postura de Dilma na greve
De cara, Dilma se recusou a 

negociar com trabalhadores em 
greve. Alegava preocupação com 
aqueles da iniciativa privada, sem 
estabilidade no emprego e que 
seriam os mais impactados pelos 
efeitos da crise econômica mun-
dial. Em seguida disse que não 
concederia reajuste aos servido-
res de “sangue azul”, enrolando 
nas mesas de negociação tentando 
cansar os grevistas. Junto a essas 
negativas, iniciou uma série de 
medidas contra a greve. (leia mais 
na página 05)

As negativas de Dilma duraram 
até meados de agosto, quando ca-
tegorias ainda se somavam ao mo-
vimento nacional, mesmo depois 
de três meses do início da greve. 
Acuado e pressionado, com os ín-
dices de popularidade caindo até 
10% nas principais capitais, o go-
verno foi obrigado a recuar e abrir 
concessões. A força da greve uni-
ficada do funcionalismo venceu a 
intransigência do governo.

Os ganhos econômicos foram im-
portantes, mas insuficientes. Para a 
maioria das categorias a reposição 
de 15,8% em três anos não cobrirá 
as perdas inflacionárias. No caso do 
Judiciário, os 15,8% serão aplicados 
sobre o conjunto da folha de paga-

mento, resultando em um reajuste 
médio na carreira efetiva de 33%. 

Aliás, é preciso que se diga com 
todas as letras que os servidores do 
Judiciário enfrentaram a postura 
omissa e negligente da cúpula do 
Poder, que abriu mão de sua au-
tonomia financeira e administrati-
va ao longo dos últimos anos. Tal 
postura deixou os mais de 120 mil 
servidores do Judiciário Federal à 
deriva, o que os obrigou a ir à luta. 
Uma mobilização que pleiteava 
também o respeito à autonomia e 
independência dos Poderes.

Sem contar que o ministro Ayres 
Britto quebrou uma tradição cons-
truída nas campanhas que resul-
taram nos três PCSs anteriores. 
Nunca um presidente do STF havia 

fechado um acordo com o Poder 
Executivo sem o aval da categoria. 
Nas campanhas anteriores, as gre-
ves pressionaram a cúpula do Judi-
ciário, que buscou um acordo com 
o Planalto. Nesta campanha, Ayres 
Britto não levou à categoria o teor 
da negociação e sequer aguardou o 
seu referendo nas assembleias de 
base, rompendo a tradição.

O resultado financeiro desta 
campanha certamente não é o su-
ficiente. Tanto que na decisão de 
suspender a greve em São Paulo, 
os servidores do Judiciário defi-
niram manter a mobilização para 
melhorar a proposta. Mas esta 
greve, em especial, deixa um en-
sinamento aos trabalhadores do 
serviço público: Unam-se!

Greve enfrenta Governo e Judiciário 
e derrota política de congelamento
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Mesmo sem o aval da categoria, na sexta-
-feira, 31 de agosto, o STF protocolou o 
Projeto de Lei 4363/12, dando conta do 

acordo entre o Executivo e o Judiciário para rea-
justar os vencimentos dos servidores. 

Pelo texto apresentado à Câmara, a pri-
meira parcela, a ser aplicada em janeiro de 
2013, será maior do que as duas posteriores, 
em janeiro de 2014 e 2015, conforme o acor-
dado entre os Poderes.

O artigo 13 do PL define que a partir de janei-
ro de 2013 a Gratificação por Atividade Judiciária 
(GAJ) passará dos atuais 50% do Vencimento Bá-
sico para 72,5%. Nos anos seguintes, a GAJ pas-
sará para 86,25% em 2014 e 100% em 2015. O PL 
também extingue os dois primeiros padrões da 
carreira, que passará a ter 13 padrões, caso o pro-
jeto seja aprovado.

Na justificativa, o presidente do STF, Ayres 
Britto, argumenta que “a proposta visa extinguir 
a possibilidade de pagamento integral dos valo-
res das Funções Comissionadas, FC1 a FC6, cujo 
saldo orçamentário remanescente será utilizado 
para incrementar valores na primeira parcela da 
proposta de revisão do Plano de Cargos e Salários”.

Como fica o PL 6613/09?
Este projeto pode substituir o PCS-4. É o que 

indica a justificativa do STF ao afirmar que “a 
presente proposta incorpora dispositivos do PL 
6613/09”. Diferente da justificativa do PL dos 
magistrados que deixa explicito a manutenção 
da tramitação dos PL´s que já estão no Con-
gresso. A mesma garantia é dada aos servidores 
do Ministério Público da União, pois, na justi-

ficativa do PL 4362/12 lê-se: “a presente propo-
sição se dá sem prejuízo da regular tramitação 
dos PL´s 6697/09 e 2199/11”. 

O assessor parlamentar da Fenajufe, Anto-
nio Augusto Queiroz, tem opinião diferente. Em 
entrevista ao site da federação, ele afirmou que o 
PL 6613/09, parado na Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT) desde 2010, segue tramitando, 
para que na possibilidade de um acordo futuro 
seja aprovado. Ele disse que por ser de outro Po-
der, o PL 6613/09 não corre risco de ser arquivado 
de uma legislatura para outra, como reza o regi-
mento interno da Câmara.

Tramitação do PL 4363/12
Na mesma entrevista, Toninho explicou 

que o PL 4363/12 será distribuído à Comissão 
de Trabalho, Administração e Serviço Público 
nos próximos dias. Ainda disse que pelo regi-
mento interno da Casa, o projeto deve passar 
pela CFT e pela Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). Explicou, por outro lado, que o 
PL poderá ser votado diretamente no plenário, 
caso seja apresentado requerimento de urgên-
cia, articulado pelos lideres partidários. Para 
isso seria necessário um acordo entre o STF e 
o governo federal, disse o assessor.

Entenda o PL 4363/2012 que contempla 
o acordo entre o governo federal e o STF

Ignorando a posição da categoria, STF encaminhou PL que pode substituir o 6613/09

30/08/12 - Assembleia estadual no TRF-3

Jesus Carlos

Apesar de o PL 4363/12 estar 
tramitando, prevendo rea-
juste aos servidores do Ju-

diciário, e do Poder Executivo ter 
enviado na proposta orçamentária 
os recursos necessários para a apli-
cação do reajuste previsto no PL, a 
categoria precisa ficar atenta.

Isso porque, a proposta orça-
mentária apresentada pelo governo 
ainda carece de R$ 126 milhões para 
efetivar a plenitude da primeira par-
cela do acordo entre os Poderes, em 
janeiro do 2013. “É um valor mui-
to pequeno”, destaca o economista 
Washington Moura Lima, autor do 
estudo que compara o montante do 
orçamento enviado e o que será ne-
cessário para a implementação plena 
da proposta.

Washington parte do valor to-
tal da folha de pagamento do Po-
der Judiciário de 2012: R$ 23,398 
bilhões. Deste montante, o eco-
nomista subtraiu os R$ 3,141, 

correspondente aos vencimentos 
dos magistrados, restando “uma 
folha anual para os servidores de 
R$20,257 bilhões”.

A primeira parcela, a ser aplica-
da em janeiro de 2013 corresponde 
a 5% da folha anual dos servidores, 
R$ 1,012 bilhão, mais os R$ 714,373 
milhões do próprio orçamento do 
Poder Judiciário. Tem-se então um 
orçamento de R$ 1,727 bilhão para 
a cobertura da primeira parcela 
dos custos do PL 4363/2012.

Segundo o economista, entre-
tanto, o custo dessa parcela “de-
verá ser ligeiramente maior, R$ 
1,853 bilhão, havendo um déficit 
em 2013 de R$ 126 milhões”.

Adotando a mesma metodo-
logia, Washington conclui que o 
déficit de 2014 (segunda parce-
la) será de R$ 170,718 milhões e 
de 2015 (terceira parcela) de R$ 
114,469 milhões.

No estudo, publicado no site 

do Sintrajud (www.sintrajud.org.
br), o economista destaca que as 
estimativas feitas pelo STF, embo-
ra usando dados e metodologias 
diferentes, têm conclusões prati-
camente idênticas.

Apesar da diferença, Washing-
ton explica que os déficits são pe-
quenos diante do volume de recur-
sos da folha de pagamento do Poder 
Judiciário. Além disso, na rubrica 
destinada ao reajuste no Anexo V 
há uma nota de rodapé indicando 
“Autorizações passíveis de atualiza-
ção com a finalidade de identifica-
ção dos Projetos de Lei específico 
(...)”, abrindo a possibilidade de su-
plementação orçamentária.

Nas conclusões, o economista 
afirma que a forma de parcela-
mento do PL “implica em per-
centuais maiores de reajustes na 
primeira e na segunda parcela, do 
que a simples divisão do aumento 
total por três anos”.

Seguir mobilizados para garantir e melhorar proposta

Por que o reajuste de 15,8% na 
folha corresponde a um reajuste 
de até 33% na remuneração?

Alguns servidores estão com a 
seguinte dúvida: “Por que os 15,8%, 
arrancados do governo, se transfor-
maram em 33%?”.

Isso aconteceu porque o STF pre-
feriu aplicar certa de R$ 3,2 bilhões  
que correespondem a 15,8% da folha 
de pagamento do Poder Judiciário, 
exclusivamente no aumento da GAJ 
de 50% atuais para 100%, evitando 
reflexos em outras parcelas salariais, 
concendendo assim, um reajuste que 
pode chegar, em 2015, em média, a 
33% da remuneração (VB + GAJ).

Vale destacar, que a postura do STF, 
principalmente no final desta campa-
nha, foi lamentavelmente submissa 
ao Poder Executivo, nada fazendo 
para manter o orçamento enviado em 
15/08 e aceitando o rebaixamento or-
çamentário imposto por Dilma.

Levantamento do Departamento Econômico do Sintrajud indica que ainda faltam recursos para a aplicação plena da proposta 
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O corte de ponto dos ser-
vidores do TRE-SP está 
temporariamente suspen-

so. A notícia foi dada a uma co-
missão de servidores e ao Sintra-
jud na tarde de quinta-feira (06) 
pelo juiz auxiliar da presidência 
Marco Antonio Vargas. 

Acompanhado do assessor da 
presidência, Joaquim Marcos Paris 
de Godoy, Vargas disse que o “pós-
-greve” será analisado pela direção do 
tribunal, que também está instituindo 
uma comissão para avaliar uma pos-
sível reposição do período de greve.

A comissão será formada por 
Vargas e Godoy, presentes na reu-
nião, e outro servidor que ainda 
será nomeado. Essa comissão não 
terá poderes de decisão, devendo 
reportar toda negociação com os 
servidores ao presidente Navarro, 
que terá a palavra final.

“Vamos começar a estudar”, dis-
se ao enfatizar que na decisão, o 
presidente Navarro não avaliou o 
mérito da questão. Dessa forma, o 
período de greve ainda “pode vir a 
ser cobrado”.
Vitória parcial

Apesar de poder ser temporária e 
dar conta apenas do mês de agosto, 
para os servidores a decisão tem sa-
bor de vitória, ainda que parcial, pois 

é resultado de sua luta e orgazniação. 
“A mobilização dos servidores evitou 
um desconto (de salários) monstro”, 
avaliou Adilson Rodrigues, diretor 
do Sintrajud, que durante a greve 
concentrou esforços no TRE-SP jun-
to com Maurício Rezzani, também 
dirigente da entidade.

Para Adilson, a decisão de Navar-
ro reconhece que houve o movimen-
to paredista, abrindo a possibilidade 
de início de negociação em torno 
dos dias de greve. “Agora queremos 
estabelecer um cronograma para re-
compor o serviço represado e impe-
dir o desconto”, disse. 
Mobilização é fundamental

A negociação ainda não tem data 
para começar, e para cobrar a agilida-
de necessária, a categoria vai seguir a 
ferramenta que tem sido utilizada até 
agora: a mobilização. Na quarta-feira 
(12) tem vigília no saguão do TRE-
-SP, às 14h. Na quinta-feira (13), tem 
assembleia, às 14h.

“Os servidores que ainda não vie-
ram que venham participar”, convi-
dou Adilson, e completou: “vamos 
cobrar negociação com as vigílias, 
acompanhamento e pressão, até a 
solução do problema”.

E a categoria está de parabéns 
pela disposição de luta demonstra-
da até aqui. Simone Baldini, uma 

das servidoras do TRE que esteve na 
reunião e ajudou a construir a greve, 
diz que a participação dos colegas 
nas manifestações tem sendo muito 
importante para que as negociações 
avancem. “Quando a gente sobe lá 
(na presidência) para conversar e 
tem 200 pessoas (no saguão) espe-
rando uma resposta, você vai con-
fiante e tem o apoio”.

Mobilização no TRE-SP faz presidente 
suspender corte de ponto de agosto

Categoria comemora vitória parcial. Mobilização segue: na 4ª feira (12) tem vigília e na 5ª feira (13), assembleia, às 14h

A Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) rea-

lizou no último dia 03, a audiên-
cia pública sobre a regulamenta-
ção da greve no serviço público. 
O evento contou com a partici-
pação da CSP Conlutas, senado-
res e representantes das entida-
des de classe do funcionalismo 
público federal. 

Ofensiva do governo
Após a deflagração da maior 

greve do funcionalismo nos úl-
timos dez anos, que impôs uma 
derrota política ao governo Dilma 
Rousseff (PT) o Congresso Nacio-
nal responde, com mais um ataque 
contra os trabalhadores públicos, 
tentando cercear o livre exercício 
do direito de greve.  

A confirmação da má intenção 
do governo, veio do secretário de 
Relações do Trabalho do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego, Ma-
noel Messias Melo. Na audiência 
ele anunciou que Dilma estuda a 
elaboração de uma minuta de pro-
jeto para tratar do tema.  

Rejeição ao PLS 710/11
Na audiência pública todos os 

representantes dos trabalhadores 
foram unânimes nas críticas ao 
PLS 710/11, projeto de lei do se-
nador Aloysio Nunes (PSDB-SP) 
que ataca, explicitamente, o direi-
to de greve dos servidores, sob o 
pretexto de regulamentação.  

Para o membro da Secretaria Exe-
cutiva da CSP-Conlutas Paulo Barela, 
“antes de mais nada é preciso priori-
zar o direito a celebração do acordo 

coletivo dos trabalhadores e o respei-
to à data base de acordo com as rei-
vindicações do conjunto das catego-
rias do funcionalismo público”, disse.

No debate foi reafirmado que os 
servidores públicos também são tra-
balhadores como quaisquer outros 
e, portanto, devem ter o seu direito 
à negociação coletiva e ao exercício 
legítimo do direito de greve.

Barela defendeu a regulamen-
tação da Convenção 151 da Orga-
nização Internacional do Trabalho 
(OIT) que trata da negociação co-
letiva e o respeito a essa negociação 
por parte do governo. “O que tem 
ocorrido ao longo dos anos é um 
desleixo em relação aos interesses 
do servidor público no tange ao seu 
direito de negociação, de reivindi-
car melhorias salariais e por melho-
res condições de trabalho”, afirmou 

o dirigente da CSP Conlutas. 
Quanto ao projeto de lei 710/11, 

do senador Aloysio Nunes, Barela 
defendeu que o projeto seja subtra-
ído, levando em conta a atual con-
juntura, “não é aconselhável que 
se aprofunde o debate sobre este 
tema de forma séria num momen-
to como esse de conflito (greves do 
funcionalismo) em que estamos 
vivendo, por que a tendenciosida-
de vai estar à frente de qualquer 
decisão responsável sobre o tema”, 
defendeu o dirigente. 

Retomada das negociações
Os representantes dos servido-

res públicos também solicitaram a 
retomada das negociações por par-
te do governo com os setores que 
não fecharam acordo até o dia 31 
de agosto. 

Audiência pública aborda “regulamentação” 
da lei de greve no serviço público
“É preciso a celebração do acordo coletivo dos trabalhadores e o respeito à data-base de acordo com as reivindicações do conjunto das categorias do 
funcionalismo público”, defendeu dirigente da CSP Conlutas.

Ennio Brauns

Ocorreu nesta terça-feira 
(11) uma audiência com o pre-
sidente do TRT-2, Nelson Na-
zar. O sindicato protocolou em 
mãos o requerimento que trata 
da compensação dos dias de 
greve. O desembargador ao re-
ceber a reivindicação pela com-
pensação por serviço sinalizou 
pela concordância do pleito.

Nazar ficou de apresentar 
seu despacho antes do fim de 
sua gestão frente ao TRT-2, que 
acontece na segunda-feira (17).  

Na oportunidade os servi-
dores aproveitaram para expor 
o quadro de mobilização que 
deve seguir até a aprovação do 
PL 4363/12. 

Presidente do TRT-2 
diz que vai apreciar 
compensação

05/09/12 - Vigília no TRE
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Os senadores aprovaram em plenário o 
PL 180/2008 - projeto que destina 50% 
das vagas em universidades federais 

para estudantes vindos de escolas públicas. O 
projeto mescla cota racial e social, dessa forma, 
metade das vagas oferecidas serão de ampla 
concorrência, a outra metade será reservada 
seguindo três fatores: cor/raça, rede de ensino 
e renda familiar.

 Dentro das vagas destinadas às cotas, os es-
tudantes negros, pardos e índios terão o núme-
ro de vagas reservadas definido de acordo com a 
proporção dessas populações apontada no cen-
so do IBGE de 2010 na unidade da federação 
em que está a instituição de ensino superior.

As demais vagas reservadas serão distri-
buídas entre os alunos que cursaram o ensino 
médio em escola pública, sendo que no míni-
mo metade da cota (ou 25% do total de vagas) 
deverá ser destinada a estudantes que, além de 
ter estudado em escola pública, sejam vindos 
de famílias com renda igual ou inferior a um 
salário mínimo e meio per capita. A proposta 
exige que as instituições ofereçam pelo menos 
25% da reserva de vagas prevista na lei a cada 
ano. O prazo para o cumprimento integral das 
novas regras é de quatro anos.

Longe de atender as reivindicações histó-

ricas do movimento negro, esse projeto que 
representa uma vitória parcial, é resultado de 
uma luta de mais de 15 anos do movimento 
negro que reivindica o acesso ao ensino supe-
rior gratuito e de qualidade. É preciso diminuir 
um dos grandes fossos sociais do Brasil, o do 
acesso à universidade e a cursos como, medi-
cina ou relações exteriores, cursos estes que há 
décadas são “reservados”, apenas para os filhos 
da elite branca brasileira.

É certo que um projeto de lei como esse terá 
que enfrentar enormes desafios para se viabili-
zar de fato e conseguir vencer a resistência de 
vários setores conservadores. Também se abre 
uma nova etapa da luta que é a busca de con-
dições para a permanência, como a garantia de 
moradia estudantil, alimentação etc. 

A lei e suas contradições
A partir de uma análise do servidor do TRF-3, 

Francisco Antero, a respeito do impacto das cotas 
sob as universidades federais, foi possível visuali-
zar alguns cenários antagônicos. Na maioria dos 
Estados será ampliado o acesso da universidade 
através da cota. Por exemplo, em São Paulo a po-
pulação de negros está na ordem de 12.500.00, ou 
seja, 32% do total do estado. Tomando a Unifesp 
como base, hoje 9% de suas vagas em cada curso 
são disponibilizadas para as cotas raciais, com o 
PL esta reserva subirá para 16%.

Já na região Sul nos estados como Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ha-
verá um decréscimo de vagas para os negros 
nas universidades federais. O estado do Paraná 
que tem uma população de 2.660.000 de ne-
gros, ou seja, 26% do total do estado. Tomando 
como base a UFPR, que já prevê 20% de suas 
vagas para os autodeclarados negros, com o PL 
o percentual obrigatório cairá para 13%. No 
entanto, com a autonomia das universidades 
ela poderá manter os atuais 20%.

Mas, na avaliação de Antero esta perda “não 
tem o condão de tornar ineficaz a inclusão ra-
cial no Brasil como um todo, (...) é um sacri-
fício a ser suportado por poucos em prol da 
maioria” considera.  

“Derrotamos no ano passado a co-participação e conquistamos o aumento do valor no plano de saúde”, afirma o dirigente.

Proposta orçamentária para Assistência 
Médica do TRF/JF prevê aumento em 70% 

Lei das cotas raciais: uma vitória do 
movimento negro e pobre do país
Mais do que cotas raciais e sociais o Brasil precisa sanar sua dívida social e histórica com o povo negro, índio e pobre que sempre viveu as margens do 
acesso à educação em todas as esferas. 

Após muita luta e resistên-
cia, os trabalhadores do 
TRF-3 e JF comemoram a 

previsão do aumento da verba para 
a Assistência Médica e Odontoló-
gica (AMOS). “Derrotamos no ano 
passado a co-participação e con-
quistamos o não aumento do valor 
do plano de saúde”, afirma Dalmo 
Duarte, diretor do Sintrajud, em 
reunião com os trabalhadores do 
tribunal e da JF que se encontra-
ram para tratar do tema. 

No detalhamento orçamentá-
rio do Projeto de Lei Orçamen-
tária Anual (PLOA-2013), feito 
pelo departamento Econômico do 
Sintrajud, foi possível verificar um 
acréscimo de aproximadamente 
70% do atual valor de R$ 90,00. 
Com este aumento na dotação 
o valor da AMOS para o ano de 
2013 será de R$ 153,07 (cento e 
cinquenta e três reais e sete centa-
vos) por beneficiário. 

É importante lembrar que o va-
lor de R$ 90,00 estava congelado 
desde 2004, levando a administra-
ção do TRF-3, suspender vários 

programas de saúde, como o sub-
sídio aos tratamentos dentários e 
psicológicos. Houve ainda, este 
ano, a suspensão de distribuição 
de remédios de uso contínuo, a 
vacina contra a gripe, entre outros 
serviços. A co-participação só foi 
derrotada devido à mobilização 
dos trabalhadores e às incistentes 
investidas do sindicato no CJF  
conseguindo, o remanejamento 
orçamentário, evitando, portanto, 
que a categoria fosse penalizada. 

Segundo os levantamentos do 
assessor econômico do Sintrajud, 
Washington Lima, o orçamento 
de 2013 da AMOS no TRF-3 será 
de R$ 8.414.679,00. Sendo assim, 
o valor anual por beneficiado pas-
sará para R$ 1.836,87, ou seja, R$ 
153,07 mensais por beneficiário. É 
importante ressaltar que este valor 
está apoiado no número de 4581 
beneficiados.

 
Vitória da categoria

Este aumento na previsão para 
2013 de 70% é sem dúvida uma vitó-
ria dos trabalhadores, foram muitas 

as mobilizações, atos, paralisações, 
abaixo-assinado e inúmeras audiên-
cias no CJF e no CNJ, que consegui-
ram elevar o valor da AMOS a este 
patamar que supera, inclusive, os de-
mais tribunais regionais do país.

“Como servidora do TRF e 
membro participativo de todas as 
reuniões que foram feitas para dis-
cutir a questão da saúde, posso afir-
mar que para essa vitória só há uma 
justificativa: a mobilização”, afirmou 
Marilda Carvalho Machado.

A luta continua
Com a contratação do novo 

plano de saúde para os trabalha-
dores do TRF/JF, a luta continua. 
Ainda é preciso definir a forma 
de custeio por beneficiário, bem 
como retomar a participação do 
Pró-social. Também preciso pres-
sionar o Congresso Nacional para 
garantir que o aumento da do-
tação da AMOS seja efetivado e 
aplicado na forma que atenda as 
reivindicações da categoria. 

Jesus Carlos

21/07/11 - Trabalhadores do TRF-3 cruzam os braços para reverter o 
aumento do Plano de Saúde

Sérgio Koei

Setorial de negros e negras da CSP Conlutas
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Acolhendo as argumentações do Sintra-
jud, o juiz federal Victório Giuzo Neto 
concedeu uma liminar suspendendo a 

publicação nominal dos salários dos servido-
res nos sites dos tribunais. A tutela antecipada 
foi concedida no dia 22 de agosto.

Na decisão, o magistrado argumentou que 
“mesmo que se possa reconhecer o interesse 
coletivo na ‘transparência’ e ‘publicidade’ dos 

atos da administração pública”, isto não parece 
legitimar que possa ser negado ao funcionalis-
mo o direito de não ter seus salários nominal-
mente identificados amplamente divulgados.

Mais à frente, o juiz da 24ª cível de São Pau-
lo afirma que “a circunstância de alguém ser 
um servidor público, não o torna superior a 
qualquer trabalhador e também não o inferio-
riza a ponto de permitir que seus ganhos sala-

riais sejam amplamente divulgados”.
A diretoria do Sintrajud defende toda trans-

parência no gasto público, mas considera um 
equívoco que a divulgação do valor do salário 
seja feita nominalmente. No pedido de limi-
nar, o sindicato argumentou que a divulgação 
nominal dos salários, além de ser uma invasão 
de privacidade, causa sérios problemas à segu-
rança dos servidores.

Sintrajud obtém liminar suspendendo a 
divulgação nominal dos salários

 Em decisão, magistrado afirma que o interesse coletivo com a publicidade dos gastos públicos não pode legitimar a perda da privacidade dos servidores

As ameaças e tentativas de 
acabar com as greves não 
ficaram apenas na enrola-

ção e nas declarações à imprensa. 
Em 24 de julho, Dilma assinou o 
decreto 7777/12, estabelecendo 
convênios com Estados e muni-
cípios para que estes designassem 
servidores a cumprirem o traba-
lho dos federais em greve. Em 10 
de agosto, o STJ já havia declarado 
a ilegalidade da greve dos fiscais 
federais agropecuários, determi-
nando que todos os servidores 
retornassem ao trabalho, além de 
manter 70% do quadro nas áreas 
essenciais da Secretaria de Defesa 
Agropecuária com multa de R$ 
100 mil por dia ao sindicato, em 
caso de descumprimento.

Uma semana depois, o STJ 
concedeu uma liminar à Advoca-
cia Geral da União proibindo os 
policiais federais de realizarem 
operação-padrão, com multa di-
ária de R$ 200 mil. Os PRFs pro-
testaram de outra forma. Na Pon-
te da Amizade, em Foz do Iguaçu, 
estenderam uma faixa: “Passagem 
livre para o tráfico de drogas e ar-
mas esta é a resposta do governo 

federal à segurança púiblica”.
A iniciativa causou a ira da 

presidente Dilma Rousseff, que 
transferiu aos militares a respon-
sabilidade pela segurança nos 
grandes eventos que serão sedia-
dos no Brasil, Olimpíadas, Copa 
das Confederações e Copa do 
Mundo. Junto a essa transferên-
cia, vieram as determinações do 
ministro da Justiça José Eduar-
do Cardozo: cortar o ponto dos 
grevistas e investigar em proces-
sos disciplinares os policiais que 
“não desempenhassem correta-
mente as suas funções”.

Segundo reportagem de capa 
da revista Isto É, uma das táticas 
do Planalto para enfraquecer as 
mobilizações do funcionalismo é 
a espionagem: “Na busca por in-
formações, o Palácio do Planalto 
infiltrou agentes da ABIN, da P2 
(Polícia Militar) e do Exército 
nas assembleias e acampamentos. 
Também determinou o monitora-
mento das principais lideranças”. 

Deste ponto de vista, as decla-
rações de que a greve em curso é 
também em defesa da democra-
cia, não foram exageradas.

Dilma tentou acabar com a greve dos 
servidores públicos

Planalto usou decretos, a grande mídia, decisões do Judiciário e espiões da Abin para cercear a paralisação nacional. Nada adiantou

Greve dos professores das 
universidades federais 
completará 4 meses no 
dia 17/09. 
Categoria segue 
mobilizada para exigir do 
Executivo a retomada das 
negociações, em torno da 
pauta de reivindicação do 
movimento paredista.

Fotos: Divulgação

Greve dos policiais federais

Greve dos fiscais federais agropecuários
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Nesta terça-feira, 11 de setembro, o povo chi-
leno relembrou o fatídico Golpe de Estado ocor-
rido no Chile em 1973. Esta investida contra o 
Chile incidiu na derrubada do regime democrá-
tico e consequentemente, do presidente Salvador 
Allende. O golpe encabeçado com o apoio mili-
tar e financeiro do governo dos Estados Unidos, 

colocou no poder uma das figuras mais autoritá-
rias da América Latina, o ditador general Augus-
to Pinochet. 

O Sintrajud irá realizar o último deba-
te do ciclo de palestras,  “Estado de Direito e 
os golpes militares na América Latina: o caso 
Chileno”, no dia 18, às 19h30, no auditório do 

Sintrajud (localizado na Rua Antonio de Go-
doy, 88, 15ª andar). Os interessados deverão 
se inscrever na Secretaria pelo telefone: (11) 
3222-5833. 

A palestra será ministrada por Waldo Mer-
melstein, trabalhador do TRF-3, ex-exilado 
político no Chile.  

“Estado de Direito e os golpes militares na 
América Latina: o caso Chileno”, dia 18

CiClo de Palestras

soCioCUltUral

Os jogos da 9ª Copa de Futebol do Sintra-
jud começaram no último dia 30, nas quadras 
do Nacional Atlético Clube, na Barra Funda, 
Zona Oeste. Com muita empolgação, os oito 
times inscritos já sacudiram a rede durante 
os jogos da primeira fase do torneio. O Boro-
roska goleou por 13 a três os meninos da Liga 
da Justiça. Execução Fiscal, atual campeão, 
perdeu de 15 a cinco do Barra Pesada. 

Gabiloko fez sete gols, contra seis do Bar-
ra Barça. O Dubbar ganhou de cinco a um do 
PCS Jah. Para saber a data dos próximos jogos, 

entre no site www.sintrajud.org.br.
Estão inscritos oito times para o campeo-

nato: Barra Barça (JT/Barra Funda), PCS Jah 
(JT/Barra Funda), Barra Pesada (JT/Barra 
Funda), Bororoska (TRF-3), Dubbar (TRF-3), 
Gabiloko (TRF-3/ Criminal e JEF), Execução 
Fiscal (JF) e Liga da Justiça (JF). 

O campeonato acontece no Nacional Atlé-
tico Clube, localizado na Avenida Marques de 
São Vicente, 2477, Barra Funda. Os jogos terão 
início às 21h e todas as torcidas estão convoca-
das a comparecer.

Já começou a 9ª Copa de Futebol do Sintrajud 

Sintrajud prepara debate entre candidatos 
da categoria, dia 20

eleições 2012 

O Núcleo dos Oficiais de Justiça Avaliadores 
Federais do Sintrajud irão se reunir na próxima 
quinta-feira (27), às 14h30, no auditório do sin-
dicato, localizado na Rua Antonio de Godoy, nº 
88, 15ª andar. 

O segmento irá discutir os seguintes temas: 

informe atualizado sobre os pleitos específicos 
dos OJAFs; Aposentadoria Especial; Porte de 
Arma; atualização da Indenização de Transpor-
tes; isenção de IPI e IPVA para aquisição de car-
ro de OJAFs; estacionamento Livre para OJAFs 
(Zona Azul); C. M’s de Osasco e ABCD, in-

formes e avaliação do CONOJAF - Congresso 
Nacional dos OJAFs, em Brasília, que ocorreu 
nos dias de 5 a 8/09/2012; avaliação da greve e 
seus desdobramentos (impacto da proposta de 
rejuste na remuneração dos OJAFs) e outros as-
suntos de interesse do segmento. Participe!

Reunião dos Oficiais de Justiça, dia 27, às 
14h30, na sede do Sintrajud 

orGaNiZaçÃo

Karol Ayosa

Como já é tradição, o Sintra-
jud está organizando um debate 
entre os candidatos da categoria 
nas eleições de outubro. Dessa 
forma, convidamos os servido-
res que são candidatos na cidade 
de São Paulo (à câmara de ve-
readores e à prefeitura) a entrar 

em contato com a secretaria po-
lítica do sindicato, pelo telefone 
(11) 3222-5833, falar com Carla 
Afonso; ou por email: secpoliti-
ca@sintrajud.org.br

Além dos candidatos da ca-
tegoria, o sindicato também está 
convidando os demais concor-

rentes à prefeitura de São Paulo 
para participarem do evento.

A ideia é realizar o debate no 
dia 20 de setembro, na sede do 
Sintrajud, rua Antonio de Godoy, 
88, 15° andar.

Para garantir espaço aos ser-
vidores/ candidatos de cidades de 

fora da capital, o Sintrajud está 
considerando algumas possibilida-
des, como conceder uma entrevista 
no site da entidade e/ou no Jornal 
do Judiciário. Por isso, o servidor/ 
candidato de fora da capital tam-
bém deve entrar em contato com a 
secretaria política do sindicato.
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