
Sexta-feira, 23 de setembro de 2011 - JJ 431 - 13.000 exemplares - Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário - www.sintrajud.org.br - (11) 3222.5833

Chegamos numa semana decisiva. É preciso construir a greve em cada local de trabalho. Portanto, cada servidor tem que assumir a sua parcela de responsabilidade.

Como organizar a greve?
Chame os demais colegas em seu setor. 
Discuta a necessidade de aderir ao mo-

vimento. Após paralisar o seu setor, veri-
fique se os demais setores do seu fórum precisam de apoio.

No site do Sintrajud (www.sintrajud.org.br) você vai encontrar cartazes, adesivos, cartilha sobre a greve, lista de presença.
O ideal é que os servidores enviem fotos e informes sobre como está a paralisação em cada um dos locais, principalmente do interior. Envie para diretoria@sintrajud.org.br; imprensa@sintrajud.org.br.

Orientação a todos 
os servidoresChegou a hora de construir a 

greve. Cada servidor, em seu 
local de trabalho, tem a responsa-
bilidade de reunir os demais co-
legas e ajudar nessa luta, que não 
será fácil.

Na assembleia estadual, em 
frente ao TRF-3, quarta (21), a cate-
goria definiu fazer 72 horas de pa-
ralisação. Dias 27, 28 e 29, portanto, 
todos os servidores estão convoca-
dos a irem à luta pelo PCS.

No dia 28 acontecerá um ato em 
frente ao TRF-3, e no dia 29, outra 
assembleia estadual, também em 
frente ao tribunal. O Edital de con-
vocação está na página 02.

Também na quarta-feira (21), 
na JT/Barra Funda, os servidores 
aprovaram a paralisação de 48h 
no próximo primeiro dia 27, com 
assembleia no final do dia para 
avaliação.

O que os trabalhadores do Ju-
diciário estão percebendo é que 

a política do governo Dilma é rea-
juste zero. Todas as medidas que o 
Executivo tem adotado demons-
tram isso.  Vejamos apenas as da 
última semana:

Em 14/09, a CFT estava tomada 
por servidores, que conseguiram 
incluir o PL 6613/09 na pauta. Dil-
ma mandou os deputados do PT 
obstruirem a sessão e impedir a 
votação. Eles seguiram a ordem. 
Na última quarta (21), o governo 
disse que vai seguir com a mesma 
política para impedir a aprovação.

Ainda no dia 21, a única comis-
são que teve os trabalhos suspen-
sos foi a CFT, com a desculpa de 
que os parlamentares deveriam 
estar em Plenário. 

Dilma deu um “chapéu” no 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Cezar Peluso, e 
não encaminhou a proposta orça-
mentária do Poder Judiciário. Para 
piorar a situação, até o presente 

momento, o chefe do Poder Judi-
ciário não tomou nenhuma medi-
da efetiva. Limitou-se a enviar um 
ofício perguntando sobre a não 
inlcusão do orçamento.

Nunca um PCS tramitou por 
tanto tempo, ele está na CFT 
desde julho de 2010. O Poder Ju-
diciário incluiu em sua proposta 
orçamentária de 2012 os recursos 
necessários para a implementa-
ção do reajuste da categoria. O 
governo ignorou a Constituição 
e não encaminhou as mudanças 
necessárias.

Em outras palavras, os traba-
lhadores do Judiciário só podem 
contar com as suas próprias forças. 
Como disse o diretor do Sintrajud 
Cléber Borges Aguiar durante a 
assembleia do TRF-3: “Quem não 
aderir, quem ficar trabalhando, 
estará fazendo o jogo do governo, 
contribuindo para o congelamen-
to salarial”.

21/09 – Em frente ao TRF-3: Trabalhadores afirmam que vão à luta
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72h de paralisação na JF/TRF-3
Rumo à greve por tempo indeterminado

Dia 27 - Começa a paralisação de 72 horas
Dia 28 - Ato em defesa do PCS, em frente ao TRF-3, 15h
Dia 29 -  Assembleia Estadual para decidir os rumos da luta. Em frente ao TRF-3, 15h

Organize sua caravana do interiror. Participe!

Na JT/ Barra Funda, servidores aprovam 48 horas de paralisação



Editorial

A Letra "A" da crise do PCS
Claudio Klein*

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião.

Os artigos não refletem necessariamente a opinião da diretoria do Sintrajud
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IDEIAS - 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 devolvidos ao autor.

A palavra CRISE me dá ca-
lafrio, que percorre meu 

“nervo asiático”. É uma panca-
da nas costas de quem vive de 
salário.

Nessa etapa da crise, depois 
da avaliação da STANDARD & 
POOR’ S, que rebaixou a con-
fiabilidade dos EUA em honrar 
dívidas de AAA para +AA. Deve 
ter sido o Johnny, analista eco-
nômico que fez um relatório 
rebaixando a credibilidade dos 
EUA. A bolsa caiu e com ela a 
minha esperança de aprovar o 
PCS sem outra grande greve.

Uma letrinha a menos e mi-
nha coluna travou de novo. Pra 
piorar, Dilma disse conterá “os 
gastos públicos” e congelará “o 
salário dos servidores”. Acen-
tuou: “Polícia e Judiciário”.

Pensei no relatório, estu-
dei e, acredito, entendi o que 
ocorreu.

Vamos dizer que eu tivesse 
muito dinheiro, ou fosse muito 
esperto, e resolvesse criar um 

banco para emprestar meu di-
nheiro aos que não tem dinhei-
ro ou não são tão espertos.

“KLEIN BANK & GORBE 
CHANCEN”, KB & GC’ um bom 
nome, dá segurança! Em Wall 
Street, um bom nome é meio 
caminho para o sucesso. O ‘KB 
& GC’ empresta meu dinheiro a 
um sujeito a juros vantajosos, 
para mim. Daí pego dinhei-
ro emprestado do governo 
(a juros baixos) para repassar 
para meu cliente. Depois vou 
ao mercado, à bolsa, e vendo 
ações para outras pessoas que 
querem se associar aos meus 
lucros.

Até que o Johnny resolve 
dizer que o sujeito a quem 
emprestei a grana, no caso a 
Grécia, não tem mais condi-
ções de me pagar. Lascou-se! 
Meus sócios são os primeiros 
a pular fora. Sem capital, ligo 
pro governo e digo que pode 
ser que não lhe pague, mas se 
o Johnny souber disso, rebai-

xará mais uma letra.
O governo anuncia cortes 

de gastos, mas diz que a eco-
nomia vai bem, que mantém o 
“superavit primário” e diz que 
congelará os salários de ser-
vidores. Desta forma, garan-
te um empréstimo para meu 
cliente, que pode retomar o 
pagamento da sua dívida para 
o KB & GC e tudo volta ao nor-
mal. Pelo menos para os ban-
cos e financeiras.

Funciona mais ou menos 
assim.

Os bancos prosperam, aos 
trabalhadores restam miga-
lhas. Para nós servidores, o cor-
te é violento, crise é sinônimo 
de congelamento. Particular-
mente, estou sentindo meu 
“nervo asiático” atormentar. 
Tenho certeza de que para ter 
reajuste, terei que contar com 
a capacidade de luta de minha 
categoria. Somente.

*Diretor de base do TRF-3

Jornal do Judiciário

Mutirão do TRF-3 chega ao fim, 
deixando muitos servidores pelo caminho

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de 
São Paulo – SINTRAJUD, por suas coordenadoras, em conformida-
de com o Estatuto Social da Entidade, faz saber que fará realizar a 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 29 de setembro 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 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:
• Andamento das negociações referente ao PCS-4 
• Quadro de paralisação nos estados
2. Campanha Salarial
• Aprovação do PCS 4; 
3. Deliberação sobre a continuidade do movimento grevista/paredista 
4. E, outros assuntos de interesse da categoria
          

São Paulo, 22 de setembro de 2011. 

Adilson Rodrigues Santos
Coordenador Geral 

Inês Leal de Castro
Coordenadora Geral

Greve: por que e para que
Ridaut D. Silva*

Seria impossível continuar 
trabalhando com os salários 

que receberíamos sem os valo-
res conquistados pelos PCS, pois 
se Eles não tivessem acontecido 
os servidores estariam sendo for-
çados a exonerar-se, a procura de 
melhores salários no setor priva-
do, onde há muitos problemas, 
mas dependendo da capacida-
de do profissional, consegue-se 
bons e até ótimos salários.

Já que nossos políticos e 
nossos diletos superiores do 
Setor Público oferecem más 
condições de trabalho, perdas 
de direitos, baixos salários e até 
assédio moral, a possível solu-
ção para os nossos problemas é 
continuar em greve, uma forma 
legal e constitucional de mostrar 
a nossa insatisfação e lutar por 
direitos, melhores condições de 
trabalho e salários.

O Setor Público tem o dever 
de prestar bons serviços à So-

ciedade, e estes serviços devem 
ter também o seu lado didático. 
Nós, do Setor Público, pela for-
ma de nos relacionarmos como 
“empregadores” e empregados, 
devemos mostrar aos patrões 
do setor privado que se pode 
obter do servidor, um trabalho 
de boa qualidade se lhe ofere-
cer bom ambiente de trabalho, 
salário digno, apoio e ausência 
de toda forma de assédio. É a 
“didática” do ensinar fazendo!

O Setor Público tem o dever 
de ditar ao Setor Privado nor-
mas de dignidade e respeito ao 
cidadão. A Sociedade precisa 
ver no Setor Público exemplos 
de preocupação com o bem 
estar do cidadão e de respeito 
aos seus direitos. Cabe ao Setor 
Público o dever, a obrigação de 
dar bons exemplos, e não amol-
dar-se à Sociedade que, com 
raras exceções, usa a malfadada 
e absurda tática da vantagem 

a qualquer custo. Precisamos e 
devemos ensinar que na relação 
patronal versus trabalhadores, 
oferecendo o melhor o retorno 
só pode ser bom. Que exemplos 
o Executivo, o Legislativo e o 
Judiciário, estão dando à Socie-
dade? O que está acontecendo 
com este relacionamento do 
Poder Judiciário, tanto Federal 
quanto Estadual, é que estamos 
dando prejuízos à Sociedade! 
O mau serviço que lhe estamos 
prestando está acabando com o 
pouco prestígio que temos.

Esta deve ser a nossa preocu-
pação, mas nós que oferecemos 
a “mão de obra”, não podemos 
abrir mão do direito que ainda 
temos de, por intermédio da 
greve, fazer valer todos os direi-
tos garantidos pela Constituição. 
Por isso a Greve continua!

*Servidor aposentado da Justiça 
Federal 

Na quarta (21), enquanto na frente ao TRF-3 centenas de servi-
dores se mobilizavam pelo PCS, no 25º andar desembargado-

res participavam da solenidade de encerramento do Mutirão - Ju-
diciário em Dia.

Criado em setembro de 2010, o Mutirão tinha por objetivo julgar 
80 mil processos em seis meses. No desenho original, deveria ter 
acabado em março de 2011. Foi prorrogado por três vezes e depois 
de 12 meses de intenso trabalho, conseguiu julgar de 86 mil ações. 
Os números até parecem bonitos. Mas a realidade dos servidores 
foi, e continua sendo, terrível. Sobretudo pelo adoecimento físico e 
mental que atingiu os servidores envolvidos no Mutirão.

Na solenidade, a Corregedora Nacional do CNJ, Eliana Calmon, elo-
giou os magistrados, desembargadores e até aqueles que quiseram 
atrapalhar, “mas que foram incompetentes”, para isso. Mas esqueceu 
de falar dos servidores, aliás, sequer usou a palavra “servidores”.

Esquecimento idêntico teve o presidente do TRF-3, desembar-
gador Roberto Haddad. No editorial da Revista “Judiciário em Dia” 
lê-se de tudo, menos a expressão: “os servidores envolvidos nesse 
mutirão foram essenciais para que ele desse certo”.

O fato é que muitos servidores adoeceram para cumprir a meta 
imposta pelo CNJ. Não é para menos que na assembleia em fren-
te ao TRF-3 sempre que alguém denunciava as más condições de 
trabalho, o assédio moral e a intensificação do ritmo de trabalho 
todos os servidores ovacionavam com uma salva de palmas.

Todos querem um Judiciário mais célere, principalmente, por-
que são os trabalhadores e a população mais carente que recorre 
aos tribunais em busca de seus direitos. O que não é admissível 
é o atraso histórico do sistema judiciário ser jogado nas costas da 
categoria, que, do dia para a noite, se viu obrigada a julgar 80 mil 
processos em seis meses.

Enquanto a cúpula dos tribunais comemora o cumprimento da 
meta, a categoria sofre. Sofre com o aumento da jornada de traba-
lho, com a intensificação do seu ritmo, com as más condições, com 
o assédio moral.

A categoria sofre com o congelamento salarial, imposto pelo 
governo Dilma e, até o presente momento, homologado pelo pre-
sidente do STF. Sofre com o risco de perder a sua aposentadoria, 
com o PL 1992/09. Sofre ao ver os recursos do país saqueados e 
entregues a banqueiros e especuladores, enquanto o serviço pú-
blico é sucateado.

Mas, chegou a hora da reação. Você vem?

“Nem um obrigado”, por Caê Batista
Acompanhado do fotógrafo Joca Duarte, saio da solenidade de 

encerramento do Mutirão do TRF-3. Entro no elevador com a revis-
ta publicada pelo tribunal em mãos e com o discurso da correge-
dora Eliana Calmon na cabeça. “Ela sequer agradeceu os servido-
res” penso. Quando uma mulher diz: “A turma chegou a dormir aqui 
dentro para ajudar no Mutirão e não recebeu nenhum obrigado”. 
No elevador todos sabíamos, ela falava dos servidores.



Fala servidor:
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Servidores preparam 
paralisações em vários estados

Categoria afirma que é imprescindível que todos se unam à luta

Em Brasília, o deputado 
Rui Costa (PT-BA), que 

liderou a obstrução do PT, 
impedindo a votação do 
PL 6613/09 na sessão da 
CFT do dia 14/09, disse 
que continuará usando o 
artifício para barrar as pro-
postas. Ele insiste em só 
votá-las quando estiverem 
contempladas na Lei Or-
çamentária Anual de 2012 
(LOA) e deu pouca impor-
tância para o novo item in-
cluído no parecer do relator 
que condiciona a aplicação 
da lei a uma posterior pre-
visão de recursos. Diante 
do impasse, a mobilização 
da categoria irá crescer na 
próxima semana em vários 
pontos do Brasil.

Essa postura nos exige 
mais ânimo para as mobi-
lizações. Há um indicativo 
da Fenajufe aos sindicatos 
de paralisação nacional por 
24 horas nos dias 27, 28 e 
29. Servidores de alguns 
estados já aprovaram pa-
rar, casos, por exemplo,  do  
Maranhão, Paraíba e Piauí. 
Na Bahia e no Mato Grosso, 
os servidores permanecem 
parados por tempo indeter-
minado.

No Maranhão, onde as 
mobilizações começarão 
na segunda (26), JF de São 
Luís; depois seguem para o 
TRE. No Piauí a paralisação 
começa dia 27, na JT. No 
dia 28, haverá assembleia 
no TRE. Os servidores de 
Campina Grande, na Paraí-
ba, também decidiram cru-
zar os braços na próxima 
terça(27) e quarta (28).

Veja o que disseram os servidores logo depois  da assembleia em frente ao TRF-3
Acho que é importante 
lembrar que o Judiciário 
está ganhando menos 
da metade que os outros 
técnicos e analistas 
federais, e que é o 
único Poder que dá um 
resultado de volta para 
a população: a garantia 
do que eles realmente 
têm de direito. Não está 
procurando ferrar todo 
mundo como os outros 
Poderes. E por isso que 
tem que fazer greve.
Fernanda Maria Paulino 
dos Santos – JEF

Acho que está mais do que 
na hora de todo mundo ir 
para a rua, porque todo 
mundo sabe que o salário 
não é mais o mesmo de 
cinco anos atrás, o que tem 
dificultado a gente fazer o 
que a gente fazia antes. A 
parte financeira nossa tá 
complicando, e é só com 
greve para gente manter as 
nossas contas do dia-a-
dia. Não é possível que as 
pessoas não estejam vendo 
isso, que a gente precisa 
repor, não é nem aumento, 
é repor o que a gente tinha.
Beatriz Melquíades – JF

Como disseram em 
vários depoimentos 
(na assembleia), nesse 
momento é tudo ou nada. 
Com o ano já acabando, 
com poucos meses pela 
frente tem que parar 
forte. Dessa vez o governo 
realmente tá firme na 
posição dele. De todos os 
PCSs, esse é o terceiro que 
eu participo, esse tá mais 
difícil, se não parar agora 
não teremos nada.
Paulo Rogério 
Barbosa – JF

A greve do servidor público é legal?
SIM. A greve do servidor público é uma garantia Constitucional: art. 37, inc. VII.

O servidor em estágio probatório pode fazer greve?
SIM. Mesmo sem estar efetivado, o servidor em estágio tem todos os direitos dos demais. Portanto, pode exercer o 
direito constitucional de greve.

O servidor pode ser punido por ter participado da greve?
NÃO. A simples adesão á greve não constitui falta grave. A greve é direito constitucional dos servidores e foi recen-
temente regulamentada pelo STF. Não há espaço para punição de servidor por aderir ao movimento grevista.

E se eu for perseguido por estar me mobilizando?
Entre em contato com o Sintrajud pelo (11) 3222-5833 ou sintrajud@sintrajud.org.br.

Essas informações estão na cartilha da greve, publicada pela Fenajufe. 
A íntegra pode ser acessada no site (www.sintrajud.org.br)

Perguntas e respostas sobre a greve?

Joca Duarte
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4 Jornal do Judiciário

Diretor do Sintrajud se reúne 
com relator geral da LOA

Postura de Chináglia foi contraditória. Para sindicalista greve deve ser forte para forçar negociação. O tempo corre contra a categoria.

Com agência Fenajufe

Enquanto os trabalhado-
res do Judiciário estão se 

mobilizando, as pressões em 
Brasília acontecem. O diretor 
do Sintrajud e da Fenajufe 
Antonio Melquíades se reu-
niu com o deputado Arlindo 
Chináglia (PT/SP), relator ge-
ral da proposta de Lei Orça-
mentária Anual. Melqui esta-
va acompanhado do diretor 
da Fenjaufe Jean Loiola e a 
reunião foi na quinta, 22.

A posição de Chináglia 
foi contraditória. Ele disse 
que, em relação ao PCS, 
Dilma passou a responsabi-
lidade ao Legislativo, com 
mensagem 355. Logo em 
seguida afirmou que ela é 
quem vai dar a palavra final 
quanto ao reajuste. Apesar 
disso, ele disse que vai nos 
ajudar nas interlocuções 
com o governo, mas sabe-
mos que sua posição é con-

Governo doa quase 20 PCSs em 
isenções fiscais e anistia de dívidas

Esses fatos deixam claro que o cofre público está aberto, e sem limite de gastos, 
para os banqueiros e empresários. Para os servidores nada

O governo está preo-
cupado. Mas é com 

empresários e banquei-
ros, esquecendo de quem 
constrói país: os trabalha-
dores. Mostra do descaso 
é a isenção de impostos 
aos empresários e a anis-
tia de dívidas de banquei-
ros. A soma é de R$ 145,2 
bilhões, o que equivale a 
19,64 vezes o PCSs bruto.

Entre as decisões do 
governo para ajudar em-
presários está a escan-
dalosa isenção de R$ 4 
bilhões para o Programa 
Nacional de Banda Larga 
(PNBL) concedida ao se-
tor de telecomunicações, 
anunciado no dia 12 de 
setembro. No mesmo dia 
foi anunciada a possibili-
dade de desonerar até a 
indústria de videogames, 

trária ao reajuste.
Os coordenadores apre-

sentaram um estudo mos-
trando a defasagem do Ju-
diciário em relação a outros 
setores do funcionalismo, 
além do congelamento sa-
larial que vem desde 2006, 
quando foi aprovado o últi-
mo PCS: “Demonstramos ao 
relator que existem recursos. 
Como, por exemplo, a arre-
cadação de custas e depó-
sitos judiciais. Fora a dívida 
ativa da União judicializada, 
acima de R$ 800 bilhões, 
que o governo tenta resga-
tar, através de ação judicial. 
Além disso, há os cerca de 
R$ 145 bilhões que o gover-
no abriu mão, conceden-
do financiamento, anistia, 
isenções e desoneração a 
empresários e banqueiros”, 
pontuou Melqui. 

Para Melqui, o encontro 
com o relator foi produtivo, 
mas é fundamental a catego-

ria se mobilizar e fazer uma 
greve muito forte, para obri-
gar o governo, o Judiciário a 
sentar e negociar. “O calen-
dário de tramitação na Co-

composta pelas multinacio-
nais como a Microsoft, Nin-
tendo e Sony.

Em 8 de setembro a revis-
ta Isto É Dinheiro noticiou a 
renuncia por parte do Banco 
Central (Bacen) de R$ 18,6 bi-
lhões dos banqueiros que fali-
ram nos anos 90, entre eles o 
Banorte, Econômico, Mercan-
til de Pernambuco e Nacional. 

Sem a renúncia, a dívida 
total é de R$ 61,705 bilhões. 
Por isso, os banqueiros que-
rem um desconto maior e o 
Bacen mostrou disposição 
para negociar.

Ainda em agosto, o go-
verno isentou a folha de pa-
gamento dos empresários, 
cifra que pode chegar a R$ 
25 bilhões até 2012. Isso vai 
desfalcar a previdência so-
cial. O que será coberto pelo 
Tesouro Nacional.

Melqui levou para Chináglia um estudo mostrando a defasagem do 
Judiciário em relação a outros setores do funcionalismo

Valcir Araújo

As maiores cifras ficaram 
para o financiamento ao in-
vestimento e à inovação. O 
governo disponibilizou, até 
dezembro de 2012, R$ 97,6 
bilhões, com taxas de ju-
ros muito baixas. Parte dos 
recursos virá do Banco Na-

cional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social que 
é financiado pelo Tesouro 
através da emissão de títulos 
públicos. 

Isso deixa claro que o go-
verno pega o dinheiro públi-
co, que deveria ser investido 

em serviços de saúde, 
educação, segurança etc 
e entrega a banqueiros, 
especuladores e grandes 
empresários.

Texto baseado em estu-
do do Departamento Eco-
nômico do Sintrajud.

missão Mista de Orçamento 
é muito apertado, principal-
mente o relatório de receitas, 
que é apresentado até o dia 
11 de outubro e votado, com 

as respectivas emendas, no 
dia 14/10, portanto não dá 
para postergar mais as mo-
bilizações, que têm que ser 
imediatas”, finaliza.


