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Greve começa na Federal
Dia 05 é a vez da Justiça Trabalhista
Dia 05 tem assembleia estadual no fórum trabalhista Ruy Barbosa, às 14h. A presença de todos é fundamental

A hora é agora! Para vencer a negativa do governo...

04/10
Seminário Regional da 
Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públi-
cos e Fiscalização, 9h, no 
auditório Juscelino Ku-
bitschek, na Assembleia 
Legislativa. O comando 
de greve local organizará 
a lista de participantes. 
É preciso exigir que o PL 
6613/09 entre na pauta. 

05/10
Sessão da Comissão de 
Finanças e Tributação, 
9h, no Congresso 
Nacional. O sindicato está 
organizando caravana. 
Os interessados devem 
entrar em contato 
com o departamento 
Sociocultural, no telefone 
(11) 3222-5833. 

05/10
Assembleia Estadual para 
avaliação do movimento. Ela 
começa às 14h, em frente ao 
fórum Ruy Barbosa, na Barra 
Funda. Os servidores da traba-
lhista estarão iniciando a greve 
por tempo indeterminado nes-
te dia. Trabalhadores de todos 
locais que já estão em greve 
assim como os do interior vão 
participar da assembleia. Aos 
colegas do interior, a orienta-
ção é organizar as caravanas e 
participar da assembleia.

Participe dos arrastões!
A greve por tempo indeterminado está deflagrada, 

mas é preciso fazer com que ela cresça ainda mais. 
Todos sabem que a batalha será difícil. E por isso, há 
necessidade de uma grande mobilização que deve 
contar com a participação de todos. Quem já aderiu, 
deve fazer parte dos grupos que irão realizar arrastões 
nos prédios para convencer os demais colegas a aderi-
rem. Os arrastões serão fundamentais para que a gre-
ve cresça e se fortaleça. Participe!

Começamos a greve por 
tempo indeterminado 
na JF. Ela precisa cres-

cer. Temos o desafio de ini-
ciá-la na Justiça Trabalhista, e 
fazer com que ela cresça no 
interior, além da JF.

Na JT, a greve começa na 
quarta, dia 05. Às 14h tem as-
sembleia estadual, em frente 
ao fórum Ruy Barbosa, quan-

do estarão presentes os traba-
lhadores do TRF-3, do Pedro Les-
sa, Fórum das Execuções Fiscais, 
delegações da grande São Paulo 
e do interior.

No primeiro semestre des-
te ano, os servidores da JT 
deram um lindo exemplo de 
luta. Organizando uma greve 
para impedir que o horário do 
atendimento do balcão fosse 

ampliado sem as devidas con-
dições. Chegou o momento de 
termos a mesma disposição 
para conquistar o PCS.

No dia 14/10 será votado pela 
Comissão Mista de Orçamento o 
relatório das receitas da PLOA, se 
não conseguirmos incluir os re-
cursos para o PCS no projeto po-
deremos amargar mais um ano 
de congelamento salarial.

Uma forte greve aqui em 
São Paulo impulsionará o 
movimento nacional. Mais do 
que isso, ela vai pressionar o 
STF e o Poder Executivo. Por 
isso, na JT, precisamos orga-
nizar a paralisação em cada 
setor, desde o primeiro mo-
mento do dia 05. A tarefa não 
é fácil e o nosso engajamento 
e participação são essenciais.

w w w . s i n t r a j u d . o r g . b r

Dia 29/9 - Servidores fazem passeata na Avenida Paulista 



Fala servidor:
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Dia 29/9 - Assembleia, que aconteceu no 

TRF-3, com caravanas do interior 

Dia 29/9 - Assembleia estadual na frente do TRF-3

Dia 30/9 - Trabalhadores do Judiciário participam do 
Ato Unificado dos Correios e Bancários

Dia 28/9 - Trabalhadores param na Execuções Fiscais

Dia 28/9 - Servidores votam greve a partir do dia 5/9 na JT/Barra Funda

Dia 27/9 - Passeata dos servidores do Pedro Lessa

“A assembleia foi ótima, 
a adesão está ótima para 
o começo. Eu acho que a 
tendência é melhorar. Eu en-
tendo que o governo está no 
papel dele de tentar segurar, 
mas é inevitável que a gente 
tenha o nosso reajuste para 
valorização da carreira.”
Adauto Coelho, 
servidor do TRF-3

“Eu sou servidora há 21 anos 
e quando entrei o salário 

estava defasado. Mas com 
muita luta conseguimos 
melhorá-lo. Hoje muitos 

dizem que ganhamos 
razoavelmente bem. Mas 
na verdade, ganhamos o 

necessário para ter uma vida 
digna o que é de direito de 

todos os trabalhadores.” 
Maria do Carmo da Costa 

Faustina, servidora da JT/
Barra Funda

“Eu nunca vi tanta gente 
assim nas manifestações. 
Inclusive várias pessoas do 
prédio compareceram por-
que essa questão (salarial) é 
uma das mais dificieis. Fiquei 
muito emocionada, já que 
vieram pessoas de vários 
outras cidades também.” 
Ana Annetti, servidora 
do Fórum de Execuções 
Fiscais

“Eu acho que está havendo 
uma crise institucional não de-
clarada por parte do Executivo 
e vai caber aos servidores mos-
trar isso à sociedade e para a 
presidente Dilma Rousseff  que 
a gente deve ser respeitado. Já 
que ela não respeita a data-ba-
se ela vai ter  que respeitar nos-
so projeto do PCS pra que seja 
contemplado esse direito nosso 
de reposição salarial. Acho que 
a greve deve continuar porque 
São Paulo é carro chefe no âm-
bito econômico. A gente precisa 
mostrar para os outros estados que o momento de luta.” 
Maurício Saraiva de Campos, servidor do Pedro Lessa.

“É hora de nos unirmos pelo PL 6613”, 
afirma servidor defensor do subsídio
O JJ entrevistou o servidor Romeu Meirelles, participante 
do Movimento Pró-Subsídio. Em defesa da adesão à gre-
ve, o servidor diz que esse é o momento de todos se mo-
bilizarem. A íntegra está no site (www.sintrajud.org.br)
JJ - A categoria está começando uma greve por 
tempo indeterminado. Você acha que é o momen-
to de todos se unirem na luta pelo PCS, mesmo en-
tre os que defendem o subsídio?
Primeiramente, quero agradecer ao Sintrajud por nos 
abrir esse espaço, uma vez que nossa causa é justa e nosso 
crescimento inexorável demanda que tenhamos voz.
Com o fim das incorporações, estabeleceu-se uma dispa-
ridade muito grande entre funcionários novos e antigos, 
que nenhum de nós desejou ou teve culpa. Na luta pela 

redução das disparidades, houve um momento em que havia sobre a mesa 3 propostas 
de reajuste, duas inclusive propostas por deputados do próprio governo. Havia a alterna-
tiva do Subsídio, em nosso ver a mais justa, por reduzir as disparidades, havia o projeto 
original, que aumenta as distâncias entre salário máximo e mínimo e uma proposta que, 
embora não reduzisse as distorções , também não as aumentava. Naquele momento de-
fendíamos, logicamente, a adoção do subsídio imediatamente.
Entretanto, o Poder Judiciário definiu sua posição e enviou ao congresso, soberanamente, 
como lhe determina a Constituição, a dotação orçamentária incluindo o reajuste original, 
com pagamento já em janeiro próximo. Esse fato muda tudo. Nunca o nosso reajuste es-
teve tão próximo. No ano passado fizemos 2 meses de greve e não obtivemos isso. Seria 
muita irresponsabilidade deixar essa oportunidade passar. É hora de nos unirmos pelo PL 
6613, como a probabilidade mais viável.

Metroviários
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Por manobra de Dilma, trabalho da 
Comissão de Finanças está emperrado

PT insiste na estratégia de obstrução da CFT pela terceira semana consecutiva

Por Hélcio Duarte Filho

A oposição do go-
verno ao PCS 
paralisa há três 

semanas a CFT, que não 
votou nada neste perí-
odo, e ‘empurra’ os ser-
vidores para uma nova 
greve nacional.

A mão que breca as 
votações e mantém o im-
passe com o STF sobre o 
orçamento é pesada. Faz 
com que os deputados 
petistas da comissão não 
apenas liderem a obs-
trução das sessões para 
evitar que o PL 6613/09 
entre em pauta como 
ameacem votar pela 
rejeição da proposta, 
caso ela seja posta em 
votação. É o que disse o 
líder do PT na comissão, 
o deputado baiano Rui 
Costa – que ignora os 
apelos dos servidores da 
Bahia, em greve há mais 
de cem dias e que já o 
chamam de traidor nas 
assembleias.

Quem também está 
na mira da categoria é o 
deputado Pepe Vargas, 
do PT gaúcho, cuja atua-
ção no caso é rechaçada 
nas assembleias em Por-
to Alegre. À reportagem, 
disse que votará pela 
rejeição do PCS-4 caso 
ele seja pautado sem 
previsão orçamentária. 
“Não somos contra o 
projeto. O PT obstruiu a 

pauta porque não queria 
votar contra. Mas como 
ele não tem adequação 
orçamentária, se entras-
se em votação, teríamos 
que votar contra”, disse. 

Aspecto técnico 
tenta encobrir 

questão política
Os argumentos não 

convencem nem pelo 
conteúdo menos pelo 
precedente: foram esses 
mesmos deputados que 
se comprometeram em 
colocar o PCS em pauta 
até a primeira quinzena 
de setembro, com ou 
sem acordo com o gover-
no. Na sessão da quarta 
(21/9), os servidores que 
lotavam o plenário da 
CTF deixaram o local irri-
tados. “É greve”, disseram 
muitos deles. 

Ninguém se engana: 
a questão técnica é pre-
texto para que deputa-
dos tomem uma decisão 
política tentando evitar 
a imagem de inimigos 
dos servidores. Para con-
sumo externo, alegam 
que não podem aprovar 
uma proposta sem pre-
visão orçamentária. Mas 
dizem isso de olho na 
sinalização do Planalto: 
enquanto o sinal estiver 
vermelho, resistem em 
votar, embora aparen-
tem sentir a pressão dos 
servidores. Não seria a 
primeira nem a última 

vez que a CFT aprovaria 
um projeto condicionado 
à posterior inclusão dos 
recursos para aplicá-lo 
no orçamento. Foi assim 
em 2002, no PCS-2, e em 
2006, no PCS-3, só para 
citar dois exemplos bem 
conhecidos da categoria.

“Pressão
monumental”

Em recente artigo, o 
analista político Anto-
nio Augusto Queiroz, 
que é diretor do Diap 
e assessor parlamentar 
da federação nacional 
(Fenajufe), diz que o im-
passe não faz sentido e 
que, persistindo, levará 
a Comissão de Finanças 
a ficar “sem deliberação 
nas próximas semanas e 
submetida a uma pres-
são monumental”.

Os relatores da Lei Or-
çamentária de 2012 esti-
veram, na quarta (28/9), 
reunidos com o presi-
dente do STF, Cezar Pe-
luso. Segundo Antonio 
Melquíades, diretor do 
Sintrajud o senador Acir 
Gurgacz (PDT-RO), rela-
tor de receita, disse que 
Peluso solicitou a ele e ao 
relator geral, Arlindo Chi-
náglia (PT-SP), empenho 
e intermediação pelo 
PCS junto ao governo. 
Ambos teriam deixado a 
reunião prometendo fa-
zer o possível.

Para Melqui, o que 

acontece hoje é um “jogo 
de empurra”: os deputa-
dos petistas dizem que 
dependem de uma defi-
nição de Dilma, enquan-
to ela manda mensagem 
os parlamentares dizen-
do que a decisão está nas 
mãos do Congresso. “O 
governo pode ‘tratorar’, 
ele tem maioria. A solu-
ção é greve para valer, 
para obrigar o governo, 
o Peluso e os parlamen-
tares a se mexer”, defen-
de. Ao longo da semana 
passada, Melqui fez con-
tato com vários integran-
tes da Comissão Mista de 
Orçamento, que terá até 
14 de outubro para votar 
o relatório de receita

Nacionalmente, a ca-

tegoria já dá sinais que 
entende que é esse o ca-
minho para aumentar a 
pressão. Na semana pas-
sada, as paralisações já 
envolveram pelo menos 
dez estados do país – in-
cluindo aí Bahia e Mato 
Grosso, que seguem em 
greve por tempo inde-
terminado. As manifes-
tações em Minas, Rio, 
Paraíba, Piauí e Rio Gran-
de do Sul, entre outros 
estados, demonstraram 
um grau de mobilização 
maior da categoria. No-
vas atividades estão pre-
vistas para esta semana: 
haverá paralisações de 
48h no Mato Grosso do 
Sul e de 24h em Minas, 
Pernambuco e Piauí. Os 

servidores da JT do Ama-
zonas param por tempo 
indeterminado a partir 
do dia 4. Paraíba, dia 13, 
Rio, dia 19, e Piauí, dia 
20, também aprovaram a 
data para iniciar a greve. 
Em outros estados, como 
Alagoas e Maranhão, ha-
verá assembleias para de-
cidir quando ela começa. 
No recomeço da greve 
nacional, a tendência é 
de que haja novas ade-
sões ao longo da primei-
ra quinzena de outubro e 
que o movimento se for-
taleça. Cada vez mais, ga-
nha corpo a ideia de que 
os servidores só podem 
confiar na sua própria 
força para sair vitorioso 
dessa peleja.

Cidades do interior aderem à greve

Dia 14/9 - Servidores se reuniram na CFT para exigir a votação do projeto

Jesus Carlos

Valcir Araújo

Da esquerda para direita, de cima para baixo: Servidores de Marília, Guarulhos, São Carlos e Tupã estão na greve

Divulgação

Após a aprovação da 
greve por tempo in-

determinado, vários fó-
runs do interior estão ade-
rindo. O fortalecimento da 
greve nacional na capital 
e no interior é recado da 
categoria, tanto ao Con-
gresso Nacional, quanto 
ao Executivo e à cúpula 
do Judiciário. É também 
um chamado aos demais 
estados que ainda não 
cruzaram os braços. 

Fortalecer
Após paralisar as ati-

vidades as cidades visi-
tarão os fóruns de sua 
região para chamar à 
adesão à greve. 

Organizar 
a base para 
aderir à greve

Para aderir a paralisa-
ção é preciso convocar 
os colegas discutir em 
conjunto a adesão

Após a aprovação da 
adesão os trabalhadores 
deverão comunicar a se-
cretaria do sindicato (11) 
3222-5833

No site do sindicato 
(www.sintrajud.org.br) 
acessar o link “Kit Greve”. 
Você encontrará a lista de 
presença (diária), cartilha 
sobre o direito de greve, 
faixas e cartazes

Para avaliação do qua-
dro estadual, cada fórum 
deve informar, diaria-
mente, a secretaria o per-
centual de adesão

Todos deverão parti-
cipar das assembleias es-
taduais convocadas pelo 
sindicato, organizando 
suas caravanas. 

Calendário de visitas 
do comando de greve
03/10 – JF Ribeirão Preto e Santos
05/10 – Mauá e Diadema
07/10 – Praia Grande
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23ª Conselho de Base debate greve 
e mudanças na aposentadoria

Dia 08 de outubro, sá-
bado, acontece o 23º 
Conselho de Base. Ele 

iniciará as atividades da Sema-
na do Servidor. Com o tema 
“Direito à aposentadoria do 
servidor público”, o evento terá 
duas palestras. A de abertu-
ra será com Floriano Martins, 
vice-presidente da Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil.

Veja aqui as matérias:
http://www.conjur.com.br/2011-set-30/servidores-justica-

federal-iniciam-greve-nesta-sexta-feira

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,servidores-
do-judiciario-retomam-greve-em-sao-paulo,779213,0.htm

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/09/servidores-
da-justica-federal-em-sp-decidem-continuar-paralisacao.html

http://www.dgabc.com.br/News/5916711/servidores-do-
judiciario-retomam-greve-em-sao-paulo.aspx

http://www1.folha.uol.com.br/poder/983009-servidores-
da-justica-federal-em-sp-decidem-entrar-em-greve.shtml

http://www.agenciasindical.com.br/Site2011/Noticias/5129-
sintrajud.html

Semana do Servidor EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 33ª REUNIÃO 
DO CONSELHO DE BASE DO SINTRAJUD/SP.

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Esta-
do de São Paulo – SINTRAJUD, por seus coordenadores gerais, 
em conformidade com o Estatuto Social da Entidade (conforme 
parágrafo 1º do artigo 25), faz saber que fará realizar a 33ª REU-
NIÃO DO CONSELHO DE BASE DO SINTRAJUD, no dia 08 de 
outubro do ano corrente, a partir das 10 horas, em primeira 
convocação – no auditório do SINTRAJUD, situado a Rua An-
tonio de Godoy, nº 88, 15ª andar, Centro, São Paulo/SP. 

PAUTA:
1. Seminário sobre: “Direito a aposentadoria dos servidores”, 

com os palestrantes Floriano Martins (ex-presidente e atual vice-
presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Federal do Brasil – ANFIP) e Rudi Meira Cassel (advogado 
assessor jurídico do SINTRAJUD/SP).  

2. Análise de Conjuntura (avaliação do cenário político, eco-
nômico e social nacional e internacional no qual se inseri a luta 
dos trabalhadores); 

3. Informes da Campanha Salarial:
- Andamento das negociações no Congresso Nacional para 

aprovação do PCS-4 
- Avaliação nacional e estadual do quadro de greve
4. Continuidade e fortalecimento do movimento paredista/

grevista em defesa do PCS-4
5. E, outros assuntos de interesse da categoria

A 33ª Reunião do Conselho de Base é aberta para todos os 
associados com o direito a voz. Competindo a Diretoria Executi-
va, Direção de Base e Representantes dos Aposentados, o direito 
a voz e voto. Para que os eventos ocorram com empenho e 
organização, solicitamos aos interessados a confirmação de 
presença até o dia 06 de outubro de 2011 (quinta-feira), às 
16h, no telefone: (11) 3222-5833, na secretaria e/ou por e-mail: 
sintrajud@sintrajud.org.br desta forma, podemos garantir a in-
fra-estrutura necessária do evento. 

São Paulo, 03 de outubro de 2011. 

Adilson Rodrigues Santos
Coordenador Geral

Inês Leal de Castro
Coordenadora Geral

Ele apresentará as implica-
ções e riscos do PL 1992/07, 
que institui a previdência 
complementar do funciona-
lismo e limita o teto da apo-
sentadoria ao do Regime Ge-
ral da Previdência. 

O outro palestrante será Rudi 
Cassel, advogado e assessor jurí-
dico da Fenajufe e do Sintrajud, 
que fará uma abordagem sobre 
as propostas legislativas em tra-

mitação que afeta os direitos 
a aposentadoria do servidor, 
como as PEC´s 555/06, 270/08, 
210/07 e PL 555 e 554.

Ambos os projetos afetam 
todos os servidores. Por isso, 
a nossa pauta de luta não se 
restringe apenas no reajuste 
salarial.  O CB tratará também 
da mobilização, com avaliação 
e planejamento dos próximos 
passos da greve. Participe!

A nossa greve está na imprensa

Fique atento!
A direção do sindicato orienta aos servidores da 

justiça federal, para que não assinem o termo 
de ciência do código de conduta do CJF (resolução 
nº 147, 15/04/11). 

O departamento jurídico do SINTRAJUD está con-
cluindo a análise do documento, em breve daremos 
as orientações necessárias. 

A greve por tempo indeterminado, que começou forte, tem chamado a atenção da imprensa. Na medida em que ela crescer, certamente, alguns veículos nos 
atacarão. Isso sempre aconteceu, em todas as nossas mobilizações.

Em 24 de setembro, auditório do Sintrajud ficou lotado no Seminário sobre O Poder Judiciário e a Democracia no Brasil

Thiago Teixeira

Mostre seu talento: 
6ª Mostra de Artes 
do Sintrajud
Em comemoração ao Dia do Servidor o Sintrajud 
está organizando a VI Mostra de Artes. Ele 
será no Spasso – Av. Rio Branco, 82  - 1° andar 
– Centro, São Paulo, no dia 21 de outubro. As 
inscrições vão até o dia 14 de outubro.


