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Assembleia dia 09 definirá início da greve pelo PCS 
e contra o Congelamento

Servidores avaliarão decisão da Plenária da Fenajufe que define a retomada da greve 
nacional. Em São Paulo, categoria mantém calendário conjunto do funcionalismo

Com arrastões, convencimen-
to político e muita determina-
ção, os servidores que estive-
ram na assembleia em frente 
ao TRF-3, na terça, dia 31, uti-
lizarão a próxima semana para 
chamar os demais colegas a se 
mobilizarem pelo PCS e contra 
o congelamento salarial. A ideia 
é realizar uma nova assembleia 
dia 09/06, no mesmo local, para 
avaliar o resultado da Plenária 
da Fenaujufe e definir os próxi-
mos passos da mobilização. 

De acordo com a decisão da 
assembleia de terça, os servi-
dores seguirão o calendário 
de mobilização aprovado pelo 
conjunto do funcionalismo, 
visando construir uma grande 
manifestação em Brasília dia 16 
de junho. “É importante que fa-
çamos uma assembleia maior”, 
disse o diretor de base do Sin-
trajud Cláudio Klein.

 De acordo com a diretora da 
Fenajufe Ana Luiza Figuei-
redo é importante casar o ca-
lendário de mobilização com 
a luta do conjunto do funcio-
nalismo: “Outros setores do 
funcionalismo estão se pre-
parando para ir à greve, como 
é o caso do pessoal da Fasu-
bra, contra a privatização dos 
hospitais universitários. Uma 

mobilização conjunta do funcio-
nalismo pode acabar com a po-
lítica de congelamento salarial 
do governo Dilma”, explicou à 
assembleia.

A partir de agora, o desafio dos 
servidores será construir uma forte 
mobilização para colocar a cate-
goria em movimento pelo PCS e 
contra o congelamento salarial. “Se 
não conseguirmos fazer uma forte 
greve, poderemos amargar 10 anos 
de congelamento salarial”, alertou 
o diretor eleito do Sintrajud Dalmo 
Duarte, fazendo um chamado para 

que todos os servidores, incluindo 
aqueles que defendem o subsídio 
incorporem os chamados arrastões: 
“Todos têm que ajudar a construir a 
greve no dia a dia”.

Greve em Brasília
Os servidores de Brasília estão 

de braços cruzados, e a intenção 
do Sintrajud é construir uma 
mobilização que unifique a luta. 
“A greve de Brasília é muito po-
sitiva para todos nós”, avaliou 
Ana Luiza.

Servidores votam em assembleia ralizada no dia 31/05/2011 no TRF-3/JF

Kit Gaion

Plenária da Fenjaufe

Servidores acreditam que Plenária Estatutária da Fenajufe servirá para discutir assuntos importantes e definir uma greve forte

A organização da luta pelo 
PCS terá mais um capítulo na 
Plenária Estatutária da Fena-
jufe, que acontece entre 03 e 
05 de junho, no Rio de Janei-
ro. Será o momento de alinhar 
toda a categoria em torno do PL 
6613/09. É nisso que acreditam 
os delegados de São Paulo de-
fensores do PCS. “Esse fórum 
será um ótimo lugar para deba-
termos as medidas a serem to-

madas para enfrentar os ataques 
como o congelamento de salários 
e a redução de direitos do gover-
no de Dilma Rousseff”, afirmou 
o diretor do Sintrajud e delegado 
Erlon Sampaio.

Delegada e diretora do Sintra-
jud, Inês de Castro acredita que a 
plenária servirá para que a catego-
ria fique mais unida para lutar em 
favor do PCS. “Tendo em vista 
a greve em Brasília, a categoria 

precisa unir forças para pressionar 
o governo a negociar. O ideal é a 
união para lutarmos a favor desta 
remuneração”, afirmou.

O delegado Antonio Carlos 
Correia também concorda que 
o evento servirá para unir a ca-
tegoria em defesa do PCS. “Um 
calendário de greve forte deve 
ser programado para tentarmos 
frear as emendas que atacam os 
servidores.”

A assembleia avaliou que a 
Plenária Nacional da Fenajufe, 
que acontece entre 03 de 05 de 
junho, no Rio de Janeiro, dará 
um bom panorama da mobili-
zação nos demais estados, para 
que se construa uma greve na-
cional que ponha fim à política 
de reajuste zero de Dilma. “Nós 
servidores temos consciência da 
nossa importância para o serviço 
público e iremos à luta, pois só 
a luta pode nos libertar do con-
gelamento salarial”, declarou 
Erlon Sampaio, oficial de justiça 
e diretor do Sintrajud.

Defensores do PCS acreditam na união
para por fim ao congelamento salarial

Subsídio
Defensor do subsídio, o de-

legado Rafael Vasconcelos M. 
Vilela defenderá o “subsídio ou 
outra proposta, diversa do PCS, 
que garanta efetiva valorização 
do início da carreira e equipa-
ração com as demais carreiras 
análogas. Entendo que só dessa 
forma haverá união da catego-
ria em prol de uma greve forte 
que pressionará o executivo.”

Nova diretoria 
do Sintrajud 
é eleita com 
91% dos votos

Era pouco mais das onze da 
noite de 27 de maio, quando 
o presidente da Comissão 
Eleitoral, Eleilson da Costa, 
anunciou a vitória da Chapa 
1 - Unidade e Luta, para a 
direção do Sintrajud pelo triê-
nio 2011/2014, com 91% dos 
votos. No total, 1814 servido-
res foram às urnas escolher 
a nova direção da entidade. 
Desses, 1643 votaram na cha-
pa 1, 70 votaram em branco, 
64 nulos e 37 votos foram in-
validados. Veja na página 04 
todo o mapa de apuração.

Alguns dos novos sindica-
listas afirmaram que o maior 
desafio da nova gestão será o 
de manter a categoria unida. 
“O maior desafio é manter a 
unidade na diretoria para que 
possamos caminhar para uma 
união da categoria e alcançar 
aquilo que almejamos”, afir-
ma Adão de Souza, da JT de 
Ribeirão Pires.

Servidor da JT/ Barra Fun-
da, Tarcísio Ferreira acredita 
que é preciso fortalecer os 
laços e os instrumentos de 
comunicação com a categoria 
para assim aumentar a partici-
pação e o debate do dia a dia. 
“Hoje o debate sobre a carrei-
ra é mais urgente do que nun-
ca e cabe à próxima gestão a 
responsabilidade de fomentar 
essa discussão.” 
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O futuro dos servidores do 
judiciário federal

A construção da
coesão social(ista)

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião

Os artigos não refletem necessariamente a opinião da diretoria do Sintrajud
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O caso Palocci
 O PT abandou os trabalhadores. E isso não aconteceu hoje. 

A manifestação mais cabal talvez tenha sido a Reforma da Pre-
vidência de 2003, como se soube mais tarde, se valendo de um 
velho método da política brasileira, a compra de votos, naquilo 
que foi chamado de mensalão.

Quando este PT de 2003, o mesmo do Antonio Palocci, recém 
assumiu o mais alto poder deste País, quase nada restava do 
outro PT, nascido nas greves do final dos anos 1970. Aquele 
partido que havia sido forjado na construção de um projeto de 
Brasil, visando a participação popular e dos trabalhadores. Com 
grande influência no movimento sindical, um partido que aju-
dou a varrer os antigos pelegos que habitavam os órgãos de re-
presentação da classe trabalhadora, e construiu a maior Central 
Sindical da América Latina, a CUT.

A partir da derrota de Lula em 1989, entre outros motivos, 
aquele PT original foi se modificando. Adaptando-se pouco 
a pouco à estrutura do Estado, as antigas e velhas bandeiras 
foram sendo deixadas de lado. Uma das poucas que ainda 
podiam ser empunhadas durante os anos FHC era a da ética. 
Hoje, nem isso.

Dentro das quatro paredes do Planalto, Antonio Palocci é o 
representante direto do mercado financeiro. Ele é o interlocutor 
de banqueiros e empresários dentro do governo Dilma e conta 
com o apoio de amplos setores da mídia brasileira. Ganha a no-
toriedade necessária quando o assunto é o aumento dos juros, 
superávit primário e outros que tais, e é cuidadosamente “es-
condido” quando é preciso. 

No governo Lula, Palocci saiu de cena quando o sigilo bancá-
rio do caseiro Francenildo foi quebrado. O Supremo o inocen-
tou, mesmo com depoimentos afirmando que ele havia ordena-
do a ação.

No caso que agora vem à tona revela-se que o patrimônio de 
Antonio Palocci cresceu 20 vezes em poucos anos. Empresá-
rios, banqueiros e especuladores pagaram milhares de reais por 
seus sábios conselhos. O nome do ex-prefeito de Ribeirão Pre-
to agora está no mesmo patamar de André Lara Resende, Luiz 
Carlos Mendonça e outros enriquecidos graças às privilegiadas 
informações obtidas dentro do governo.

Este caso é tão somente mais um exemplo do abandono do PT 
às suas origens. A pretensa adaptação aos “novos tempos” faz 
o partido, e sua prática sindical inclusive, negar o seu passado 
e se afunde em um presente que o iguala aos demais que já es-
tiveram no poder.

É essa mesma pretensão que faz o presidente da CUT dar os 
braços ao presidente da Fiesp para defender que as empresas 
não contribuam mais com a Previdência dos trabalhadores.

E o que resta para nós trabalhadores, que queremos um país 
realmente melhor? A nossa organização. Fortalecer as nossas 
entidades de classe e fazer com que elas se mantenham livres 
e independentes de patrões, tribunais, administrações, gover-
nos, partidos e do Estado. Somente a nossa participação poderá 
trazer novos ares à política nacional, dando a possibilidade de 
construirmos algo novo. 

Diz-se que a esperança é a última que morre. 
Talvez fulcrados nesse apotegma tão anoso, mui-
tos colegas servidores ainda aguardam o subsí-
dio, a configuração dos cargos como carreira de 
estado etc. Sem embargo, avizinha-se um espec-
tro diferente, corolário mediato da pós-moderni-
dade e imediato das rápidas mudanças logísticas 
do judiciário federal. Sobre esta nuança nova, 
que fulgura mui nítida no dia a dia forense,  gos-
taria de expender meu pensamento. 

Dentro em breve, no prazo de uns 5 anos, não 
haverá mais processos em papel. As peças esta-
rão engastadas nos programas de computador e 
o acesso aos “autos” será realizado através de 
um monitor. A propósito, já existe esse sistema 
em alguns tribunais: numa espécie de tela du-
pla, de um lado, o servidor elabora a minuta da 
sentença ou do voto, no outro lado, compulsa-
-se o processo. Todavia, esse jaez de automa-
ção, por si só é extremamente benéfico. O pro-
blema ou a solução é que a automatização será 
integral, e o funcionário que minuta a sentença 
outrossim faz a juntada das petições virtuais, la-
vra certidões etc; num piscar de olhos, com o 
acionamento de pouquíssimas teclas. 

Os juízes serão assistidos por uns 10 colabora-

dores, bacharéis em direito, não necessariamente 
funcionários públicos, mas celetistas ou autôno-
mos. Cada magistrado disporá de uma verba pe-
cuniária para contratar esse pessoal, que poderá 
ser demitido ad nutum. Não haverá, por exem-
plo, oficiais de justiça. Esse tão vetusto e medie-
val mister será adimplido pelo correio eletrônico 
ou “e-mail”, ativado pelo mesmo indivíduo que 
trabalha com as minutas das sentenças. Creio 
que, no máximo em 20 anos, todo brasileiro terá 
acesso gratuito à Internet. 

Em  suma, um tribunal composto por 100 juí-
zes subsistirá eficientemente com uns 1000 em-
pregados. Na minha opinião, a cibernética está a 
gestar esse ambiente antagônico à criação de no-
vos postos de trabalho e à majoração dos venci-
mentos. Aliás, imagino que até causas repetidas 
e menos complexas serão compostas mediante 
fórmulas computacionais, posteriormente refe-
rendadas pelo juiz. 

  Analisando o último congresso, podemos 
perceber em suma, que há muito o que melho-
rar: muitos foram os convidados, mas outros 
não vieram por "n" motivos.

  Ao chegar lá, percebe-se como as pequenas 
idéias fazem a diferença, pois uniu-se o útil ao 
agradável. Tivemos palestras informativas e re-
levantes sobre a conjuntura;  um debaclê com 
os vários grupos que fizeram suas teses; debates 
acalorados, salvo algumas desatenções do(a) 
mesário(a), que proporcionava a reação pelo 
ímpeto, caso quiséssemos falar. Resultado, aca-
bou sendo enfadonho pra uns e empolgante pra 
outros. 

   No último dia, antolhos do mesário a parte, 
percebe-se a estratégia que irá mostrar porque 
os fins justificam os meios: bandeiras de lutas ti-
nham sido levantadas, quase todas respondendo 
aos anseios da ideologia da categoria, que pre-
cisa constituir poder para combater esse poder 
sujo, que menospreza os servidores e sutilmente 
retira seus direitos.

Porém, a representação do poder vem das lide-
ranças, que nos dá a sua experiência, contando 
que não se considerem os privilegiados e de-
tentores do saber, por isso os escolhidos. Teses 
como as do Haiti e as de Israel? Teses como ré-
plicas e trépiclas de outras teses!

Certamente não é lutando por maiores salários 
que devemos esquecer a moral; a verdade; a jus-
tiça e o bem para construir a coesão da categoria, 
que vem se perdendo aos poucos.

Se esquecermos destes, aqueles dias de luta não 
servirão pra nada, como todos os governos pau-
tados pela ganância do dinheiro. Eles são como 
castelos na areia, desmancham-se com qualquer 
vento. É questão de tempo. Então, como diz o 
malandro: na hora da onça beber água, seria ra-
zoável que nenhuma mesa viesse com "croco-
dilagens" e criasse óbices como os criados até 
então.

A impressão que se dá, é que recolheram a seiva 
das ideias de cada um e menosprezaram as per-
sonalidades destas ideias. Em outras palavras, 
quando você chega perto da mula, ela de tá um 
coice, como sempre fez. Então, pelo bem ou pelo 
mal, informo que a representação sindical não 
está boa como está, mas ficaria muito pior sem 
ela. Enfim, os fins justificam os meios.

Erratas:
No JJ 421, foi publicada uma declaração de Rafael 
Vansconcelos, delegado à Plenária da Fenajufe pelo 
subsídio. A declaração foi publicada com um erro. A 
afirmação correta deste servidor pode ser lida na pá-
gina 01 deste JJ.

Próximos artigos para o espaço Ideias
A questão do Haiti – Rodrigo Carneiro – enviado 
em 06/05/2011

4 X 9 – Ana Flávia Armani – enviado em 16/05/2011
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP
O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Pau-

lo – SINTRAJUD, por suas coordenadoras, em conformidade com o Estatuto 
Social da Entidade, faz saber que fará realizar a ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA, no dia 09 de junho do ano corrente, a partir das 13h, em 
1ª convocação com a presença de pelo menos metade mais um dos associados 
quites com a tesouraria e, em 2ª convocação, trinta minutos após, em qualquer 
número. A assembleia será realizada em frente ao Tribunal Regional Federal 3ª 
Região, situado na Avenida Paulista, 1842. São Paulo/SP. 

PAUTA:
1.Informes:
•Assembleias Setoriais

• 16ª Plenária Nacional da Fenajufe
2. Campanha salarial
• Aprovação do PCS 4; 
• Contra o Congelamento Salarial. 
3. Deliberação sobre a deflagração do movimento grevista/paredista.
4. Calendário de mobilização e preparação da greve por tempo indeterminado; 
5. E, outros assuntos de interesse da categoria

  São Paulo, 31 de maio de 2011. 

Ana Luiza de Figueiredo Gomes  Ana Maria Fevereiro
Coordenadora Executiva    Coordenadora Executiva

TRT-2 amplia horário de atendimento
ao público e revolta os servidores
Determinação sobrecarrega categoria e causa desvio de função.
Sintrajud chama servidores à mobilização para enfrentar a medida

Se 549 for aprovado antes do PL 6613, não haverá 
margens para reajuste, diz assessor do Diap
Em debate promovido pelo Sintrajud, cientista político e assessor da Fenajufe
reafirma que aceitar subsídio é levar tramitação do PL à estaca zero

Os servidores do Judiciário Fe-
deral estão numa verdadeira cor-
rida contra o tempo.  Caso o PL 
6613/09 não seja aprovado antes 
do PLP 549/09, do PLS 01/07 e 
do PL 1992/07  não haverá mar-
gem para remanejos orçamen-
tários que viabilizem o reajuste 
salarial da categoria. A afirmação 
foi feita pelo cientista político e 
assessor da Fenajufe, Antônio 
Augusto Queiroz, durante a pa-
lestra sobre as emendas ao PL 
6613/09 que aconteceu em 25 de 
maio, no auditório Fórum Tra-
balhista Ruy Barbosa, na Barra 
Funda.

Toninho, que também é assessor 
do Diap (Departamento Intersin-
dical de Assessoria Parlamentar), 
ressaltou que diante do debate 
entre PCS e Subsídio, os servi-
dores precisam saber que optar 
pelo segundo pode significar le-
var a tramitação do PL de volta 
à estaca zero. “O subsídio altera 
consideravelmente a forma de 
remuneração, o que é uma prer-

rogativa do poder autor do 
projeto, o Judiciário. Para que 
essa alteração ocorra, o Poder 
Judiciário precisaria formular 
outro projeto”, explicou.

Segundo afirmou, é muito 
perigoso para a categoria caso 
isso aconteça, pois o governo 
tem como prioridade de sua 
gestão a aprovação dos três 
projetos apontados acima. To-
ninho lembrou que o PLP 549 
e PLS 01/07 foram criados na 
época do PAC 1, elaborados e 
enviados ao congresso, no go-
verno passado, por três pesso-
as que hoje ocupam posições 
estratégias: Dilma Roussef, 
então ministra da Casa Civil e 
agora presidente, a sub-chefe 
dela, Miriam Belchior, atual 
ministra do Planejamento e o 
então secretário de Assuntos 
Econômicos Nelson Barbosa, 
que agora  é secretário Execu-
tivo da Fazenda.

Ele acredita que é necessá-
rio acelerar o passo para um 

acordo entre a categoria para 
implementação do PL 6613/09 
antes desses projetos. “Se esses 
projetos forem aprovados não 
haverá margem para reajuste. E 
alterar a Lei de Responsabilida-
de Fiscal não é tarefa fácil por-
que ela é lei tida pelo governo 

como um dogma, porque mexe 
com o ‘ânimo’ dos mercados. 
É preciso cobrar uma postura 
séria do vice e do presidente 
do STF. Porque se eles não 
resolverem isso agora, no ano 
que vem haverá problemas.”

Quanto ao subsídio, Toninho 

Servidores acompanham a palestra  -  No detalhe, Toninho

Kit Gaion

A presidência do TRT-2 pre-
tende ampliar o horário de 
atendimento ao público da 
JT da 2ª Região. Atualmente 
as secretarias ficam abertas 
ao público das 11h30 às 18h. 
Com uma resolução, o horário 
seria de 9h às 18h. Até ai tudo 
bem, a população merece ter 
acesso ao serviço público por 
mais tempo.

Ocorre que o presidente 
do TRT-2, desembargador 
Nelson Nazar, não explicou 

como isso será efetivado. 
E da maneira como está, a 
medida vai gerar sobrecar-
ga de trabalho, desvio de 
função e cumprimento de 
funções sem o respectivo 
pagamento. “Não existe um 
número suficiente de servi-
dores que atendam o balcão 
para suprir essa ampliação 
de atendimento. Com a me-
dida, muitos servidores que 
não ganham para tal função 
terão que se dispor durante o 
expediente sem ganhar nada 

a mais”, avalia com preocu-
pação a diretora do Sintrajud, 
Leica Silva.

“Se alguém for deslocado 
para o balcão o serviço inter-
no ficará atrasado. É nítido que 
precisamos de mais gente”, ex-
plica Leica. Ela afirma ainda 
que a resolução tem causado 
muito anseio entre os servido-
res. “A falta de estrutura soma-
da à falta de critério pode levar 
às sérias situações de assédio 
moral”, afirma.

Inês Leal de Castro, direto-
ra do Sintrajud, lembra que a 
ampliação do atendimento ao 
público é reivindicada pela 
categoria, mas que a jornada 
de trabalho deveria ser de 6h, 
com dois turnos. Ela lembra 
do estudo que afirma que hoje 
cada vara deveria ter 18 ser-
vidores, para uma jornada de 
7h, e atualmente só tem 12. 
“Isso mostra que já não temos 
um número suficiente de ser-
vidores”, diz Inês.

Revoltados com a medida, 
os servidores começaram 
um abaixo assinado para de-
monstrar a contrariedade à 
medida. “As unidades deste 
regional já atuam no limite 
de suas capacidades, sem o 
devido incremento no quadro 
de pessoal, isso poderá ter 
graves consequencias para a 
qualidade e a continuidade 
dos serviços prestados aos 
jurisdicionados”, disse o ser-
vidor da JT/Barra Funda Tar-
císio Ferreira. 

explicou que há ainda outros ris-
cos, como a perda de todos os 
adicionais na remuneração, entre 
eles as Horas-Extras, o Adicional 
de Qualificação, Insalubridade, 
Periculosidade e os adicionais re-
cebidos por agentes de segurança 
e Oficiais de Justiça, GAS e GAE.
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