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Jornal do Judiciário

Retomar a luta pelo PCS e contra o 
congelamento salarial será a principal 
tarefa da categoria neste primeiro se-
mestre. Esta foi a conclusão da direção 
executiva da Fenajufe, na reunião do úl-
timo dia 15, em Brasília.

“Estamos diante de um governo que 
quer congelar os nossos salários e de um 
Judiciário que até agora se mostrou sub-
misso ao Executivo. Isso nos coloca o 
desafio de começarmos a nossa mobili-
zação pelo PCS e contra o congelamen-
to” definiu Ana Luiza Figueiredo, dire-
tora do Sintrajud e da Fenajufe.

Por isso, sindicalistas de todo o país 
decidiram que o mês de fevereiro será 
repleto de assembleias e visitas aos lo-

cais de trabalho, para que todos os ser-
vidores do Judiciário se engajem na luta 
contra o congelamento salarial. Além 
disso, todas as iniciativas para conse-
guir audiências com representantes dos 
tribunais superiores e representantes do 
governo estão sendo tomadas.

Iniciativa semelhante está sendo ado-
tada em relação aos deputados, uma vez 
que, com alteração na composição das 
Casas, os projetos de leis que interferem 
diretamente na vida dos servidores po-
derão ter mudanças em suas relatorias.

PLP 549/09
É o caso do PLP 549/09, que até o final 

da legislatura passada tinha a deputada 

Luciana Genro (Psol-RS) como relatora. 
Ela já havia apresentado um parecer de-
fendendo a rejeição integral do 549/09, 
pois, caso aprovado o PLP, serão 10 
anos de congelamento salarial.

O primeiro problema, entretanto, é que 
Luciana não se reelegeu, e a presidência 
da Câmara vai passar a relatoria para ou-
tro deputado. O segundo, é que o gover-
no já declarou diversas vezes que pre-
tende aprovar este projeto de lei, assim 
como pretende fazer uma nova reforma 
da previdência.

“O perigo de congelamento é muito 
grande. Caso isso aconteça, será um de-
sastre para os servidores”, argumentou 
Antonio Melquíades, também diretor 

do Sintrajud e da Fenajufe, presente na 
reunião.

Mobilização
Melqui lembrou que atualmente existe 

na Europa um ataque permanente con-
tra os servidores públicos, que estão en-
frentando sérias tentativas de retirada de 
seus direitos. “Se essas medidas forem 
aprovadas, haverá uma redução drástica 
no nível de vida dos trabalhadores, prin-
cipalmente dos servidores públicos”.

Para o dirigente a única saída para os tra-
balhadores é a mobilização. “A nossa tare-
fa será construir em cada local de trabalho 
um espírito de luta contra o arrocho e o 
congelamento salarial”, concluiu.

Em 2011, todos na luta pelo PCS

Estamos diante de um governo que quer congelar os nossos salários, e de um 
Judiciário que se omite na defesa de seus servidores: precisamos nos mobilizar

Representantes da categoria de 
todo o país, dentre eles do Sin-
trajud, lutaram até o último mi-
nuto antes do recesso legislativo 
para que fossem incluídos na lei 
orçamentária de 2011 recursos 
para os PCSs dos servidores do 
Judiciário e do MPU.

O ‘plantão’ no Congresso, na 
semana antes do Natal, não con-
seguiu garantir os recursos, mas 
forçou a Comissão Mista de 
Orçamento a incluir uma ‘jane-
la’ que permite a aprovação dos 
projetos sem a necessidade de 
alterar a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias. O governo federal 
ficou ‘autorizado’ a criar crédi-
to suplementar para a eventual 

aprovação do PCS. 
Foram três dias de mobilização. 

Em diversos momentos, os ser-
vidores ‘perseguiram’ a relatora 
do Orçamento, a então senadora 
Serys Slhessarenko (PT-MT).

Serys negociou diretamente a 
autorização com o então ministro 
de Planejamento, Paulo Bernar-
do, algumas horas depois de ter 
sido procurada pelos servidores. 
“Não tem dinheiro (no Orça-
mento) para os projetos, mas já 
consta a autorização, o que não 
garante a aprovação, mas é muito 
importante”, analisa Melqui, um 
dos servidores que participaram 
do ‘esforço concentrado’ em 
Brasília. 

O Orçamento pode ser alterado a 
qualquer momento. Deste modo, 
é plenamente possível aprovar 
os projetos este ano. Os entraves 
são mais de ordem política. A 
autorização incluída na proposta, 
além de facilitar os trâmites, é um 
avanço porque sinaliza a possibi-
lidade de superar o veto do gover-
no aos projetos. 

Para Melqui, a autorização no 
Orçamento pode ser vista como 
uma ‘ponte’, que favorece a reto-
mada da campanha pela aprovação 
dos projetos neste primeiro semes-
tre. “Tem que ficar claro que luta-
mos até o fim (para incluir os pro-
jetos) e que (ainda) vamos precisar 
de muita luta, muita luta”, resume.

Pressão até ‘último minuto’ obtém a autorização 
para PCS, ‘ponte’ para retomar mobilização 
Veto do governo e omissão do STF impediram inclusão da previsão de recursos, mas ‘autorização’ para projetos reforça 
ideia de que é possível derrubar o congelamento salarial 

Antônio Melquíades e Pedro Aparecido 
pressionam a senadora Serys Slhessarenko
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Linha do tempo PCS

Editorial

Depois de oito anos, chegou a hora 
de agradecer ao presidente “operá-
rio” por todas as suas grandes rea-
lizações no comando desta gloriosa 
nação. 

Começo meus agradecimentos par-
tindo do meu trabalho como servi-
dora. Obrigado presidente Lula pelo 
profundo respeito demonstrado, 
desrespeitando anualmente a nossa 
Data-Base, um preceito Constitucio-
nal. Obrigado por não ter liberado os 
recursos necessários para a imple-
mentação do PCS.

Obrigado pela reforma da previ-
dência, que fez com que fossemos 
obrigados a trabalhar outros tantos 
anos para obter o direito à aposen-
tadoria. Obrigado por ter taxado os 
inativos. 

Além disso, obrigado por não ter 
reaberto os arquivos da ditadura, 
mantendo impunes assassinos, se-
qüestradores, estupradores e terro-
ristas, quase todos eles fardados com 
estrelas no braço.

Obrigado governo Lula por ter en-
viado jovens soldados brasileiros 
para ocupar o Haiti e, dessa forma, 
garantir os lucros de empresas mul-
tinacionais, que mantêm na peque-
na ilha as chamadas maquiladoras. 
Obrigado por estabelecer uma re-
lação opressora com países irmãos 
como a Bolívia.

Obrigado por ter cortado verbas 
dos planos de prevenção de catás-

trofes, permitindo essa tragédia que 
estamos vivendo.

Obrigado pelos Mensalões, dólares 
em roupas íntimas, loteamento dos 
ministérios e das estatais em troca 
de apoio político. Obrigado por ter 
se aliado ao Collor, Sarney, Jader 
Barbalho.

Obrigado por ter feito menos pela 
Reforma Agrária do que fez FHC e 
obrigado por ter cooptado quase to-
dos os movimentos sociais organiza-
dos deste país.

Muito obrigado por não ter interfe-
rido nas mais de 4 mil demissões da 
Embraer, e por ter reduzido os tribu-
tos de uma série de produtos, benefi-
ciando os grandes empresários.

Obrigado por ter privatizado o en-
sino superior.

Por fim, meu mais sincero agra-
decimento por ter permitido que os 
bancos lucrassem como nunca neste 
país.

Presentes gregos 
do governo Lula

IdEias
Um espaço para a livre expressão de opinião

Os artigos não refletem necessariamente a opinião da diretoria do Sintrajud

* Angélica Olivieri é 
diretora do Sintrajud e 

servidora da JF

IDÉIAS - textos para esta seção devem 
ser enviados por email para imprensa@
sintrajud.org.br, contendo no máximo 
2.000 toques. Textos com excesso de 
caracteres serão reduzidos a critério da 
edição.

Angélica Olivieri*

“A maioria dos órgãos que atuam em 
defesa civil não está preparada para o 
desempenho eficiente das atividades de 
prevenção e preparação”. A afirmação 
foi extraída do relatório enviado pelo go-
verno brasileiro à Organização das Nações 
Unidas (ONU), em novembro de 2010, 
apresentando um raio X da implementa-
ção de um plano nacional de prevenção de 
desastres ambientais.

O plano faz parte de um acordo celebra-
do entre 168 países, em 2005, visando a 
prevenção de catástrofes naturais. Trata-
-se de uma iniciativa da ONU, que se viu 
pressionada após o tsunami que atingiu a 
Ásia e do aumento de catástrofes em todo 
o mundo nos últimos anos. O relatório dá 
satisfações às Nações Unidas sobre inicia-
tivas tomadas pelo Brasil na prevenção.

Os eventos recentes na região Serrana do 
Rio mostram, entretanto, que não houve 
nenhuma prevenção. Até o fechamento 
desta edição eram mais de 600 mortos e 
cidades completamente devastadas. O 
discurso ‘oficialesco’ sempre responsabili-
zando as pessoas de baixa renda – os que 
mais sofrem nas tragédias – já não cabe 
mais. Mansões localizadas em áreas no-
bres foram destruídas.

Há quem diga que a história se repete 
todo ano, mas não é verdade. Ano após 

ano, as tragédias aumentam. Aos governos 
(municipais, estaduais e federal) caberia 
o trabalho de prevenção, principalmente 
no que toca os investimentos. Ação que o 
governo Lula, todavia, não tomou. No re-
latório, o governo admite ter feito alguns 
avanços, “mas com limitações reconhe-
cidas em aspectos chaves, como recursos 
financeiros e capacidade operacional”.

Para se ter uma ideia, em 2010, o go-
verno Lula reservou somente R$ 442,5 
milhões do orçamento para o programa 
Prevenção e Preparação para Desastres, e 
o estado do Rio de Janeiro recebeu apenas 
0,6% da verba do programa. Ou seja, os 
cortes de verbas impediram que muitas 
das obras preventivas de desastres pudes-
sem sair do papel.

Causa muita indignação saber que tra-
gédias como essas podem ser evitadas, e 
que para isso o governo precisa investir 
mais. Assim como é inaceitável saber que 
35,7% do PIB serve para o pagamento da 
dívida, ao passo que outras áreas têm seus 
orçamentos negligenciados.

Em hora: A tragédia pode ser conside-
rada “natural” e já causa muita tristeza, 
porém causa ainda mais dor ver os super-
mercados das cidades atingidas serem pro-
tegidos pela polícia, enquanto a população 
padece sem água potável, nem comida.

Tragédia anunciada

PCS foi para o Congresso

sob o nº PL 6613/09

Mulher chora após reconhecer o corpo de amigo em Niterói(RJ)

Após pressão, Deputado 
Rodrigo Rollemberg 
(PSB) pede urgência 
urgentíssima

Entre nov e dez de 
2009 os servidores 
fizeram 15 dias de 
greve e conseguiram 
com que o STF 
enviasse o PCS ao 
Congresso

2009 2010 Após 7º Congrejufe, em março,  servidores 
começam a maior greve da história

Em 2010 começa a 
tramitação na Câmara

Lula intervém diretamente para 
impedir a aprovação do PCS

16/06: PL 6613 
é aprovado na 
CTASP
Ainda faltam duas 
comissões, depois o Senado e a sançaõ presidencial

jul

jun

Servidores se reúnem com 

Ministro do Planejamento 
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No final de dezembro, o presidente do 
Conselho Superior da Justiça do Traba-
lho, ministro Milton de Moura França, 
editou o Ato nº 212/2010, que fixou em 
R$ 630,00 o valor do auxílio-alimenta-
ção a ser pago aos servidores da Justiça 
do Trabalho. Há dois anos, a categoria 
aguardava o reajuste do benefício. O 
novo valor passa a valer a partir da folha 

de pagamento deste mês. 
A correção corresponde a 40 reais, mas 

o valor do auxílio para os servidores da 
Justiça do Trabalho ainda ficará defa-
sado se comparado ao que é pago aos 
servidores do Supremo Tribunal Fede-
ral, do Superior Tribunal de Justiça e do 
Superior Tribunal Militar, que percebem 
R$ 710,00.

Em agosto do ano passado, a coorde-
nação da Fenajufe enviou requerimento 
ao presidente do CSJT solicitando que 
o auxílio-alimentação dos servidores da 
Justiça do Trabalho fosse equiparado ao 
do STF. Num dos trechos do documento, 
a Federação ressalta que “as distinções 
que se verificam não se justificam sequer 
pela localização dos servidores, pois en-

tre os servidores da Justiça do Trabalho 
e da Justiça Federal, em todo o território 
nacional, há raríssimas localidades em 
que não coincidem, sendo que a esma-
gadora maioria das lotações ocorre em 
cidades coincidentes, sejam as capitais 
dos estados, sejam as cidades mais po-
pulosas e economicamente mais ativas 
País afora”.

Novo valor do auxílio-alimentação dos 
servidores da JT será pago a partir deste mês

As assistentes sociais do Tribunal 
Regional Federal - 3 já estão fazendo 
seis horas diárias e 30 horas semanais. 
A decisão foi publicada em 14 de de-
zembro, em resposta a requerimento 
administrativo ingressado pelo De-
partamento Jurídico do Sintrajud.

“Essa decisão reforça uma bandeira 
do Sindicato que é redução da jornada 
de trabalho, sem redução de salários”, 
disse a diretora do Sintrajud e servi-
dora da JF Angélica Olivieri.

Histórico
“Em agosto de 2010, entrou em vi-

gor a lei 12.317, que determina a 
aplicação imediata da redução da 
jornada das assistentes sociais, o que 
não ocorreu na 3ª Região.  Houve a 
necessidade de intervenção do Sintra-
jud, que por meio de requerimento ad-
ministrativo, requereu o cumprimento 

da lei, bem como que as horas diárias 
excedentes até a implementação fos-
sem consideradas extraordinárias”, 
explicou a advogada do Sintrajud Eu-
rides Rocha.

De acordo com a advogada, “as as-
sistentes já estão fazendo 6 horas di-
árias e as horas extraordinárias reali-
zadas serão objeto de compensação”.

O Sintrajud ingressou com um re-
querimento de mesmo teor na Justiça 
Federal, visando estender a decisão 
aos assistentes sociais da primeira 
instância. Segundo Eurides, o diretor 
do foro encaminhou o pleito ao TRF-
3, por entender se tratar de um tema 
de competência do tribunal.

A advogada lembra, por outro lado, 
que segundo a decisão, aqueles assis-
tentes sociais que tem função comis-
sionada continuarão com a jornada de 
40 horas semanais.

Assistentes sociais do TRF-3 têm 
jornada de trabalho reduzida
A decisão saiu em dezembro e ajusta jornada à nova legislação

Vitória

É preciso manter a mobilizaçãoPelo PCS e contra o congelamento salarial
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Solidariedade 
fortalece luta da 
categoria
Pág 2

Fundo de Greve: Imagens da greve: Crise econômica:Diversas fotos dos 
momentos marcantes do movimento 
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Serviço público é 
atacado em todo o 
mundo 
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Sintrajud realizará assembleias setoriais. Dia 4 de agosto haverá ‘apagão’ nacional no Judiciário

W
ladimir de Souza
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Greve começa a cobrar uma postura 
efetiva de Peluso. Enquanto isso, tribunais 

começam a reprimir a greve 
descontando os dias paralisados

Reunião 
ampliada 
em Brasília 
suspende 
a greve. Os 
delegados de 
SP defendem 
a manutenção 
do movimento

Além da pressão sobre 
Peluso, em Brasília, 
servidores brigam para 
que o PCS seja incluso 
no orçamento 2011

A inclusão não sai, mas 
o PCS está autorizado. 
Agora a categoria 
precisa se mobilizar 
para que os recursos 
sejam liberados

Lula intervém diretamente para 
impedir a aprovação do PCS

ago

Na abertura da semana da conciliação, servidores protestam contra postura de Peluso. Hpuve greve na JT Trabalhista de São Paulo e em vários estados do país

nov

dez

Depois de muita luta, servidores se beneficiarão  
com a redução da jornada
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Inflacao desde o PCS-3
Com uma data-base desrespeitada, categoria tem 
seu salário corroído pela inflação

23,6%

39,33%

Na hora das compras no supermerca-
do, escolher alguns produtos pelo me-
nor preço e não pela preferência pode 
se tornar rotina na vida dos servidores. 
Com a vertiginosa alta dos alimentos 
em 2010, muitos colegas estão mudan-
do seus hábitos alimentares para fazer 
com que o salário chegue ao fim do mês.

O preço do feijão subiu 66,6%, o da 
carne, 34,7%, o do leite, 23,8% e o do 
açúcar, 16,5%. Esses itens impactaram 
o Índice de Custo de Vida (ICV), medi-
do pelo Dieese, de tal forma que a in-
flação de 2010 ficou em 6,91%, sendo o 
maior índice desde 2004.

“Esse aumento tem afetado bastante a 
minha vida”, disse a pensionista Vânia 
França. “Se antes você moía patinho, 
agora tem escolher outra carne. O leite 
é outro exemplo, hoje, eu escolho pelo 
preço, não pelo produto que mais gosto”.

Alta mundial de preços
À primeira vista, esse aumento nos 

preços parece ser pontual, e que o 
exemplo acima não representa a rea-

lidade da maioria dos servidores, mas 
não é bem assim. Relatório da FAO (ór-
gão das Nações Unidas para alimenta-
ção e agricultura) afirma que os preços 
dos alimentos, em todo o mundo, atin-
giram patamares nunca vistos. Uma das 
responsáveis é a especulação financei-
ras em torno de grãos como soja, milho 
e trigo.

Além disso, as mudanças climáticas 
poderão causar maior escassez de ali-
mentos, e maiores altas nos preços. Em 
junho de 2008, a alta nos preços dos ali-
mentos gerou graves crises sociais em 
países como Haiti, Egito e Camarões e 
antecedeu a crise econômica mundial, a 
maior desde 1929.

O Brasil e o império do agronegócio
Se em 2010, os alimentos ficaram 

mais caros na mesa dos brasileiros, por 
outro lado o agronegócio bateu recor-
des de exportação, que somaram US$ 
76,4 bilhões, valor 18% maior do que 
o registrado em 2009 e supera em 4,6 
bilhões o recorde anterior, alcançado 
em 2008. Os dados são do Ministério 

Preços dos alimentos disparam e elevam a 
inflação. Alta já afeta a vida de servidores
Segundo a ONU, a alta dos preços é a maior na história

A Constituição Federal determina que os governos (Federal, Estaduais 
e Municipais, além das autarquias) sentem-se com seus respectivos servi-
dores a fim de estabelecerem um percentual de reajuste salarial. É o que 
chamamos de data-base. A mesma Constituição garante aos servidores a 
revisão salarial anual.

Anualmente, entretanto, essas leis são desrespeitadas, e os servidores são 
obrigados a se mobilizarem para não terem seus salários corroídos pela 
inflação. No caso dos servidores do Judiciário, se não fossem os PCSs, a 
remuneração média da categoria seria de R$ 850. Quem quiser entender 
um pouco melhor, pode acessar o site e dar uma olhada nos estudos do 
departamento econômico. (http://www.sintrajud.org.br/2010/economico/
rem_med_carreira_.html)

“É pela inexistência de uma efetiva política salarial, que nós servidores do 
Judiciário estamos brigando pelo PCS”, afirma Adilson Rodrigues, servi-
dor da JF em Santos e diretor de base do Sintrajud. Ele já compôs a direção 
do sindicato e da Federação Nacional.

Adilson lembra que desde 1995 houve apenas duas revisões gerais, a pri-
meira de 3,5% e a outra de 1% mais R$59,87. “Nós estamos lutando para 
que um direito constitucional seja cumprido. Desde a aprovação do último 
PCS, em 2006, nossos salários estão sendo subtraídos pela inflação”, disse.

Por isso, para ele é muito importante que cada servidor chame para si a 
responsabilidade de se organizar e lutar pelos seus direitos. “Além de co-
brar os nossos direitos, temos que exercê-los diretamente, através da nossa 
mobilização”, disse.

Os seguidos governos não cumprem o que determina a Constituição: revisão anual de salários

da Agricultura.
Para Gilmar Mauro, um dos coordena-

dores do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra (MST), o problema 
reside na lógica que rege a produção 
agrícola no Brasil, “que é a do merca-
do”, o que gera problemas ainda maio-
res do que a alta nos preços. Além dis-

so, “esse modelo está contaminando os 
solos, levando as nossas mesas produ-
tos cheios de agrotóxicos”.

Ele afirma que para a sociedade ter 
alimentos mais saudáveis e não suscetí-
veis à lógica do mercado é preciso que 
a reforma agrária seja feita, benefician-
do a agricultura familiar.

Janeiro, mais uma vez a 
data-base e desrespeitada

Em 2010, 
a inflação 
acumulada 
desde 2006 foi de 
23,3%. Segundo 
projeção do Dep. 
Econômico, em 
2012 ela poderá 
atingir 39,33%2010 2012


