
Sintrajud obtém SuSpenSão 
do corte de ponto no trt-2

Vice-presidente administrativo do Tribunal, a pedido do sindicato, concede efeito suspensivo e afasta corte de ponto
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0.11 - Grande assembleia na JT/ Barra Funda em mais um dia da Semana da Indignação

Joca Duarte

Pela manhã de quarta, na Comissão de Finanças e Tributação (CFT), o governo Dilma articulou mais uma vez sua base aliada para que esvaziasse a sessão, faltando 
quórum para que ela acontecesse. Os trabalhos de pressão sobre os parlamentares seguem. Na semana que vem, uma representação de trabalhadores daqui 

de São Paulo irá à Capital cumprir essa importante tarefa. O Comando Nacional de Greve estabeleceu que no dia 14 de dezembro será realizado um ato Nacional, 
quando o país todo deverá enviar delegações à Brasília.

A participação nesse Ato Nacional é fundamental, pois acontece em um momento decisivo para pressionar pela negociação com o governo. Por isso, é importante 
que o maior número de pessoas participem!

categoria 
realiza a 
Semana da 
indignação!

Na quarta-feira, dia 30, 
o saguão do fórum Ruy 
Barbosa f icou tomado por 
trabalhadores dos diversos 
segmentos do Judiciário 
em greve e de várias cida-
des do interior. Foi o ter-
ceiro dia de manifestações 
num dos principais even-
tos do Poder Judiciário, a 
Semana da Conciliação. 
Ler mais na página 02.

Simultaneamente, os 
colegas da Justiça Federal 
faziam uma manifestação 
em frente ao fórum Pedro 
Lessa, na Av. Paulista. Em-
bora em lugares diferentes, 
o sentimento é que somen-
te a greve poderá por fim 
ao congelamento salarial, 
imposto pelo governo Dil-
ma.  Os atos mostram que 
estamos dispostos a levar a 
luta pelo PCS até o fim.

Além da confiança e da 
determinação para seguir a 
mobilização depois desses 
65 dias de greve, há um sen-
timento de orgulho de tudo 
que foi construído até ago-
ra. Até porque, as barreiras 
e dificuldades não têm sido 
poucas, nem pequenas. 

O orgulho tem outra 
motivação: sabemos que 
somos nós que fazemos 
o Poder Judiciário funcio-
nar. E diante disso, não há 
intransigência de Dilma, 
subserviência dos Deputa-
dos ou omissão do Peluso 
que nos fará desistir.

A omissão da cúpula do 
Poder Judiciário é tama-
nha que até os juízes estão 
sendo obrigados a se mo-
bilizar por reajuste salarial. 
Houve manifestações da 
magistratura na JT e na JF, 
sendo que na Trabalhista 
eles fizeram uma manifes-
tação unificada conosco.

Já se aproximava das 
20h quando a advoga-
da do Sintrajud, Eliana 

Ferreira, trouxe a notícia 
de que o vice-presidente 
administrativo do TRT-2, 
desembargador Carlos 
Francisco Berardo, havia 
acolhido as argumentações 
do sindicato e suspenden-
do o corte de ponto dos 
trabalhadores em greve.

A decisão é parte da luta 
que a categoria vem fazen-
do, principalmente nos últi-
mos dias, em que estamos 
transformando a Semana 
Nacional da Conciliação na 
Semana da Indignação.

Enquanto aqui em São 
Paulo, nesta quarta-feira, 
dia 30, entramos em nosso 
65° dia de greve, o Sindjus-
DF chamou os trabalhadores 
dos tribunais superiores 
a fazerem 24 horas de 
paralisação. Não há dúvida 
quanto a disposição 
daqueles servidores em 
virem para a luta, mas a 
direção daquele sindicato 
merece muitas críticas. 
Tanto que essa iniciativa 
acontece depois que 
delegações de São Paulo, e 
outros estados, estiveram 
no DF chamando os colegas 
a aderirem à greve.

Às vésperas da Semana Nacional de Conciliação, a ad-
ministração do TRT-2, de forma arbitrária, determinou ver-
balmente o corte de ponto dos grevistas. Logo depois, o 
Conselho Superior da Justiça de Trabalho (CSJT) orientou 
todos os tribunais regionais a proceder o corte de ponto. 
Os diretores de secretarias planejavam fazer paralisação na 
terça-feira, dia 29, mas foram ameaçados de terem “suas ca-
beças cortadas”. Essas medidas mostram que as administra-
ções estão do lado do governo e do congelamento salarial.

O resultado dessas iniciativas foi que a indignação to-
mou conta dos trabalhadores da JT. De modo que no ato 
realizado na terça, 29, 57% dos trabalhadores do Fórum Ruy 
Barbosa, o maior do Brasil, aderiram à greve. Nunca houve 
uma paralisação como esta.

retaliações e arbitrariedades na 
justiça do trabalho
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Barulhenta manifestação no Memorial da América Latina dá o recado aos 
tribunais superiroes: "Sem PCS, não haverá conciliação". Na solenidade de 
abertura, nenhum palestrante pôde ser ouvido.

Potesto da categoria marca a 
abertura da Semana da Indignação

Trabalhador sócio do Sintrajud, 
garanta seu convite para Festa de 
Confraternização junto ao depto. 

Sociocultural, das 11h às 20h
Ingressos limitados 

(11) 3222-5833
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ataques à aposentadoria e ao meio 
ambiente trancam a pauta da câmara

Servidores e ambientalistas ‘não atrelados’ ao governo contestam projetos, que revelam perfil do governo

Por Hélcio Duarte Filho

Direitos previdenciários 
e questões ambientais 
são alvos de ao menos 

duas propostas do governo que 
trancam a pauta da Câmara, 
dentre as medidas provisórias 
e o projeto com pedido de ur-
gência constitucional que têm 
prioridade de votação.

A aposentadoria integral 
de novos servidores é atacada 
pelo Projeto de Lei 1992/07, 
que institui o fundo de pre-
vidência complementar para 
o funcionalismo. Na prática, 
novos servidores passam a ter 
suas aposentadorias limitadas 
ao teto do Regime Geral da Pre-
vidência, usado como referên-
cia pelo INSS, atualmente em 
R$ 3.689,66. Para acréscimos no 
benefício, o servidor terá que 
pagar ao fundo complementar, 
no qual o rendimento futuro 
está condicionado ao mercado 
– isto é, o segurado sabe quan-
to paga, mas não sabe quanto 
receberá ao se aposentar. 

O governo ainda negocia 
com as bancadas parlamenta-

res da Câmara para votar o pro-
jeto, rejeitado pelas entidades 
do funcionalismo, pois retira di-
reitos e tem um viés privatizan-
te da seguridade da categoria. 
Para aprová-lo o mais rápido 
possível, o Planalto estaria ne-
gociando alguns pontos com 
os quais nem partidos da base 
aliada têm acordo. Dentre eles, 
segundo o que foi divulgado 
pelos jornais, está a concessão 
de um fundo especial para a 
aposentadoria complementar 
de servidores que trabalhem 
em situação de risco, dentre 
eles policiais federais, rodoviá-
rios e médicos que trabalhem 
nas fronteiras. Como não há um 
texto oficial, não está claro se 
novos servidores das áreas de 
segurança de órgãos públicos 
seriam contemplados.

Outro ponto que o governo 
teria ‘cedido’, por pressão do STF, 
é a criação de três fundos, cada 
um para um poder da República, 
e não apenas um fundo para to-
dos. Estaria em estudo, mas sem 
confirmação formal, a extensão 
disso para mulheres e professo-
res, que contribuem por menos 

tempo e, assim, teriam uma 
complementação menor, já que 
o benefício será calculado com 
base em tudo que o servidor 
pagou e na contrapartida do 
governo, que deve ser fixada 
em 7,5% ao mês.  

Diamantes, 
hidrelétricas e minério

Antes de aprovar o PL 1992, 
de acordo com a “Agência Câ-
mara” o governo quer colocar 
em votação a Medida Provisó-
ria 542/11, que reduz os limi-
tes de parques nacionais para 
dar lugar à mineração e hidre-
létricas por empresas privadas. 
O relator da MP é o petista Zé 
Geraldo (PA), que em seu pare-
cer acrescentou a polêmica e 
contestada diminuição da área 
do Parque Nacional da Serra 
da Canastra, em Minas Gerais, 
para abrir caminho à extração 
de diamantes por empresas 
privadas.

A exclusão de áreas dos 
parques nacionais dos Cam-
pos Amazônicos, da Amazônia 
e do Mapinguari – também 
para explorações econômicas 

ligadas a construção de hidre-
létricas e exploração do subso-
lo – já estavam previstas na MP 
enviada pela presidente Dilma 
ao Congresso. A medida está 
sendo contestada pelo MPU 
no STF. 

O governo tem pressa em 
aprovar as propostas – outras 
cinco MPs também trancam a 
pauta –, mas as matérias são 
polêmicas e a base governis-
ta pode ter certa dificuldade 
para isso, mesmo tendo folga-
da maioria na Câmara. Além 

disso, lideranças governistas 
estariam segurando as vota-
ções para que as propostas 
não cheguem no Senado e 
‘atrapalhem’ a votação da DRU, 
mecanismo de desvinculação 
de receitas que permite ao go-
verno gastar como quiser 20% 
do Orçamento. Servidores e 
lideranças ambientalistas não 
atreladas ao governo traba-
lham para que essas dificul-
dades na tramitação, embora 
ainda limitadas, cresçam e os 
projetos naufraguem.

estão abertas as inscrições 
para a eleição da diretoria 

de base do Sintrajud

Estão abertas as inscrições para as eleições da Diretoria de 
Base do Sintrajud. De acordo com o edital, publicado no 

boletim 49, elas vão de 29/11/2011 até 02/12 do mesmo ano.
Os interessados em compor a Diretoria de Base devem pre-

encher formulário, imprimi-lo e enviar para o sindicato, que 
fica na Rua Antônio de Godoy, 88, 16° andar, São Paulo, Centro 
– CEP: 01034-000. Baixe aqui a ficha de inscrição.

Para se candidatar, o servidor precisa ser sócio do Sintra-
jud, estar em pleno gozo dos direitos sociais conferidos pelo 
estatuto da entidade, estar quite com a tesouraria do sindi-
cato e não ter sofrido qualquer punição prevista no mesmo 
estatuto, no período anterior a um ano do pleito.

Ainda segundo o edital, as eleições ocorrerão nos respec-
tivos locais de trabalho, por voto direto e secreto. O processo 
de coleta de votos acontecerá no dia 12 de dezembro, no pe-
ríodo das 11h às 19h. Acesse o site e veja  o edital de convo-
cação para a eleição complementar da Diretoria de Base.

no trF-3, desembargadora 
ataca direito de greve

Diz o ditado: “em casa de 
ferreiro, o espeto é de 

pau”. Infelizmente o conhe-
cido jargão popular se aplica 
perfeitamente a um ocorri-
do no TRF-3. Na semana pas-
sada, durante um arrastão 
de convencimento, prática 
comum nas greves da ca-
tegoria, a Desembargadora 
Salete Nascimento saiu do 
gabinete e “pediu” que todos 

saíssem do local.
O Direito de greve dos 

trabalhadores do setor pú-
blico, incluindo os do Po-
der Judiciário, é garantido 
pela Constituição, e o art. 
9º afirma que cabe aos tra-
balhadores “decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo 
e sobre os interesses que 
devam por meio dele defen-
der”. O próprio STF, nos MIs 

670,708 e 712 já pavimentou 
o reconhecimento desse di-
reito. É importante dizer que 
o sindicato cumpriu todas as 
formalidades para a defla-
gração da greve.

Além de repudiar essa ati-
tude, que é um ataque a um 
direito, vamos reforçar a nossa 
paralisação. Talvez assim, a De-
sembargadora repense sobre 
essa atitude desrespeitosa.

trabalhadores organizam a luta pela 
manutenção do convênio médico

Na terça-feira, dia 29, os 
trabalhadores do TRF-3 reali-
zaram uma assembleia para 
discutir formas de lutar pela 
manutenção do convênio mé-
dico com o atual padrão de 
qualidade.

Existem muitas preocupa-
ções na categoria. Uma delas 
é que a portaria que suspende 
o aumento absurdo e a co-
participação se encerra no fim 
de dezembro, e até o momen-
to nem o presidente do TRF-3, 
nem a comissão presidida 
pelo Desembargador Márcio 
Moraes receberam os repre-
sentantes dos trabalhadores 
para explicar como estão os 

levantamentos e quais possi-
bilidades colocadas. 

Além disso, a AMIL tem re-
ajustado sistematicamente os 
valores do convênio bem aci-
ma da inflação. Isso tem afeta-
do principalmente os agrega-
dos, pois nos últimos dois anos 
houve reajustes superiores a 
200%, o que tem obrigando 
muitos colegas a migrarem 
para outros planos. Outra pre-
ocupação é a contratação de 
uma empresa privada para re-
alizar cálculos atuariais sobre 
o benefício, sendo que há, no 
próprio TRF-3, servidores ca-
pacitados para tal tarefa. É no 
mínimo estranho que a contra-

tação de uma empresa privada 
para tratar do dinheiro público.

Na assembleia, os traba-
lhadores decidiram fazer um 
abaixo assinado exigindo da 
presidência a prorrogação da 
portaria (que suspende a co-
participação e impede o reajus-
te abusivo), que receba a comis-
são dos trabalhadores e garanta 
a manutenção do plano médico 
com os atuais padrões.

Além do abaixo-assinado 
também é importante que a 
categoria se mantenha alerta 
e mobilizada. Essa é a única 
forma de garantirmos a ma-
nutenção desse importante 
benefício social.

30.11 - No fórum Pedro Lessa, 
trabalhadores do Judiciário seguem em greve.

Jesus Carlos
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"o brasil é um país racista", revela 
seminário sobre o racismo e o poder 
judiciário realizado pelo Sintrajud
Por Caê Batista

O Seminário sobre o 
Racismo e o Poder 
Judiciário, realiza-

do pelo Sintrajud, no sá-
bado dia 26 de novembro, 
debateu diversas faces de 
um tema atual e que tem 
relação direta com o nos-
so dia-a-dia.

Bulliyng ou racismo
A primeira palestra, fei-

ta pela professora Luzia 
de Souza, abordou “Ra-
cismo e Bulliyng: Signifi-
cados estratégicos num 
país racista”. Mais do que 
uma palestra, foi um rela-
to de vida. Filha de traba-
lhadores humildes, Luzia 
apresentou suas reflexões 
sobre a violência nas rela-
ções escolares enquanto 
mulher, negra, estudante 
e professora.

Segundo ela, dado as 
relações violentas esta-
belecidas, a expressão 
bulliyng tem se tornado 
comum, de certa forma até 
banalizada. Luzia disse que 
não há uma criança negra 
que já não tenha “sido cha-
mada de macaco”. O sofri-
mento vivido por qualquer 
criança é algo cruel, “mas o 
da criança negra é maior, 
pelo racismo social e eco-
nômico”.

Se o racismo contra 
um adulto já é perverso, 
contra uma criança é mui-
to pior. Além de ser uma 
violência, ele vai afetar a 
progressão escolar dela e 
trará conseqüências para 
toda a sua vida: “Quem é 
agredido em todas as ins-
tâncias da vida não conse-
gue ter o mesmo desen-
volvimento”. 

Luiza argumenta que 
acontecem muitos ca-

sos de racismo, que aca-
bam classificados como 
bulliyng. Esta situação, 
para a professora, coloca 
as esferas do Poder Públi-
co diante de um dilema: 
Quem se responsabiliza 
pelo racismo cometido 
por uma criança?

Ela disse também que, 
a respeito do tema do se-
minário, não poderia falar 
de justiça, “porque não a 
conhece, pois os negros 
só conhecem a injustiça”.

Racismo e 
desqualificação para 
a injúria racial: suas 

conseqüências
Advogado, procurador 

Federal, presidente do 
conselho de participação 
e desenvolvimento da 
comunidade negra do Es-
tado de São Paulo, Marco 
Antônio Zito Alvarenga 
foi o segundo palestrante 
do dia.

Ele começou afirman-
do que as “leis são um 
fenômeno social” e que a 
partir da Constituição de 
1988 o racismo foi tipifi-
cado como crime, inafian-
çável e imprescritível. As 
instituições “não reagiram 
bem a essa criminalização” 
e passaram a discutir que 
o racismo não seria tão 
grave quanto uma lesão, 
então foi criado o termo 
“injúria racial”, iniciando 
um processo de desqua-
lificação do racismo. Os 
operadores do Direito, de 
acordo com Antônio Zito, 
trabalham nessa relação 
entre o racismo e a injú-
ria, que tem um menor 
potencial agressivo. Por 
isso, quase não há conde-
nações por essa prática no 
Brasil.

O procurador afirma 

que o Brasil é um país ra-
cista. E que, além disso, 
existe o racismo institu-
cional; que se manifesta 
também no Poder Judi-
ciário: “Temos um Poder 
Judiciário não negro. Não 
conheço um desembar-
gador negro no TRF-3. No 
TJ de São Paulo, que tem 
a competência de julgar 
esse tipo de crime, dos 
370 desembargadores, 
três são negros”.

Para ele, ninguém pre-
cisa se acovardar e deve 
dar publicidade às suas 
posições. Assim é que 
se começa a combater o 
racismo. “O melhor cami-
nho”, em sua opinião, “é a 
educação”, inclusive para 
sensibilizar o operador do 
Direito sobre o tema: “A Lei 
é formal, a aplicabilidade é 
real. O sujeito, como não é 
sensibilizado, acaba tendo 
uma postura formal”.

Racismo e Direito: 
uma contradição

Em uma sociedade ra-
cista, o Direito seria uma 
ferramenta para comba-
ter o racismo? Na opinião 
de Silvio Luiz de Almeida, 
Doutor em Filosofia Geral 
do Direito pela USP e pre-
sidente do Instituto Luiz 
Gama e advogado, não. 
“Se a sociedade é racista, o 
Direito também vai ser”.

Fundamentado nos ide-
ais da Revolução Francesa, 
que elevam a propriedade 
privada a um patamar “sa-
crossanto” o Direito mo-
derno promove o racismo, 
pois “as leis e as normas 
sempre se deram contra o 
negro..., pois o negro não 
tem propriedade”.

Para ele, assim como o 
sexismo e a homofobia, 
o racismo faz parte do 

funcionamento de uma 
sociedade excludente, o 
capitalismo. “É necessário 
que parte da população 
seja ‘naturalmente’ infe-
riorizada, para fazer os 
piores trabalhos”, afirmou. 
No Brasil, de acordo com 
Silvo, desde o começo do 
século XX construiu-se 
uma ideia de Democracia 
Racial, em nome da uni-
dade nacional. Assim, o 
negro foi excluído da his-
tória brasileira e o tema 
racismo, consequente-
mente, desapareceu. Ele 
começou a voltar à tona 
depois da redemocratiza-
ção do país.

Justamente por isso, o 
professor enalteceu a ini-
ciativa do Sintrajud com 
a realização desse semi-
nário, destacando que 
se um sindicato fechar 
os olhos para questão 
racial, ele perde a sua ra-
zão de ser. “As lutas estão 
conectadas. Estão ligadas 
ao mundo do trabalho. 
Se não for feita essa luta 
contra o racismo, vai ser 
impossível lutar pelos tra-
balhadores”. “O racismo 
não é jurídico, é político. 
E política só se faz com 
ação, com mobilização”.

A omissão da questão 
racial no meio sindical

Membro da primeira 
diretoria do Sintrajud e 
servidor do TRF-3, Antô-
nio Carlos Moreira abor-
dou um dos aspectos 
da questão racial que 
é como o sindicalismo 
tem se omitido na luta 
contra o racismo. Para 
ele, um dos papéis cen-
trais de um sindicato é 
tratar das questões ra-
ciais. “É preciso colocar 
em prática aquilo que a 

gente pensa”, disse.
Moreira argumentou 

que o debate sobre racis-
mo é colocado em mo-
mentos pontuais, mas 
que ele “precisa ser mais 
efetivo, mais incisivo, pois 
é muito esparso numa re-
alidade muito dura”. 

O ativista pontua que 
a conjuntura é muito di-
fícil, ela fica ainda mais 
complexa com a questão 
racial, por isso, a função 
de um sindicato é levar 
esse debate “para o local 
de trabalho”. Para Morei-
ra, a partir do momento 
em que esse debate for 
feito, muitas barreiras co-
locadas, inclusive pelas 
administrações, serão su-
peradas.

Moreira destacou que 
o 6° Congresso do Sin-
trajud apontou algumas 
diretrizes para o combate 
às formas de exploração e 
opressão. Agora, há a ne-
cessidade que a categoria 
como um todo reflita para 
conseguir romper com o 
processo de exclusão.

Racismo e classe social
“Biologicamente, a raça 

não existe. Ela é um con-
ceito político e ideológico, 
construído historicamen-
te” para fundamentar o 
racismo. Com essa afirma-
ção Wilson H. Silva, mem-
bro do setorial de negros 
e negras da CSP-Conlutas, 
começou a última palestra 
do seminário.

Para demonstrar como 
o racismo é construído 
historicamente, ele partiu 
da definição da palavra 
“negro” apresentada no 
dicionário Aurélio: “Maldi-
to, funesto, escravo, sujo”. 
Ao passo que a palavra 
“branco” é apresentada 

como sinônimo de pu-
reza e inocência.

Esse exemplo, se-
gundo Wilson, mostra 
como a ideia de que 
todo negro é escravo 
foi construída, a partir 
de um projeto político 
e social da burguesia 
para o Brasil. Para ele 
esse pensamento vem 
sendo construído des-
de o final do século XIX.

As políticas de Esta-
do, já naquele tempo, 
tinham como conteú-
do a intenção de em-
branquecer o país. Para 
demonstrar isso, Wil-
son se valeu da pintura 
“A redenção de Cam”, 
feita em 1895 por Mo-
destro Broccos, onde 
está explícito que “a 
solução” para o Brasil 
seria o seu “embran-
quecimento”. “O qua-
dro é a expressão de 
políticas que estavam 
sendo implementadas 
no país”, disse.

Isso ajudou a fun-
damentar o mito da 
Democracia Racial, que 
perpassou todo o sé-
culo XX, construindo 
a falsa ideia de que no 
Brasil não há racismo, 
e que o negro não so-
fre qualquer distinção 
e todos têm a “mesma 
oportunidade”. 

Para demonstrar 
como se expressa o ra-
cismo no Brasil, Wilson 
apresentou dados do 
IBGE em que a média 
salarial do homem ne-
gro no Brasil é de R$ 
834, enquanto a de um 
branco é de R$ 1538,00. 
“Isso é racismo”.

O racismo certa-
mente é anterior ao ca-
pitalismo, mas foi esse 
sistema de produção 
que “soube melhor se 
utilizar dele para ob-
ter lucro”. “O racismo é 
uma ideologia que se-
grega e discrimina para 
superexplorar mais e 
lucrar com isso”.

Por isso, o Direito, 
como outra ferramenta 
da exploração capita-
lista, auxilia o racismo. 
Para Wilson, o racismo 
não vai acabar por de-
creto, assim, é impor-
tante “construirmos 
plataformas conjuntas, 
que unifiquem as lutas 
sindicais com as ques-
tões raciais”.26.11 -"Trabalhadores debatem o Racismo e o Poder Judiciário"
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