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Contra o arrocho de Dilma

toDos à 
greve
Assembleia estadual, dia 22/08, 

14h, no Fórum Ruy Barbosa
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Decisão importante: pela primeira vez que um órgão colegiado reconhece que um agente público específico praticou torturas contra presos políticos no exercício de sua função pública
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Ao julgar ‘mensalão’, sem querer stF põe reforma 
da Previdência do Pt no banco dos réus
Procuradoria diz que reforma de Lula que reduziu aposentadorias e pensões e levou à privatização via Funspresp foi aprovada com esquema de compra de votos

Ustra comandou o centro de torturas DoI-CoDI entre 1969 e 1973

Divulgação

Justiça declara ex-coronel do exército 
Brilhante Ustra como torturador

Os crimes praticados 
por agentes do Estado 
durante o regime militar 
(1964-1985) podem come-
çar a ganhar nome e sobre-
nome. Na terça-feira (14), a 
1ª Câmara de Direito Priva-
do do Tribunal de Justiça 
de São Paulo manteve por 
unanimidade a decisão do 
primeiro grau que conde-
nou, em ação declaratória, 
o coronel Brilhante Ustra 
por crimes de tortura no 
DOI-CODI de São Paulo.

É a primeira vez que um 
órgão colegiado reconhe-
ce que um agente público 

específico praticou tortu-
ras contra presos políticos 
no exercício de sua função 
pública. Brilhante Ustra 
ainda pode recorrer.

A ação foi movida pela 
família Teles, que teve três 
de seus membros tortura-
das entre 1972 e 73 nas de-
pendências do DOI-CODI, 
que estava sob o comando 
do ex-militar. Ustra ficou à 
frente do órgão de repres-
são de 1969 a 73.

Na ação, a família não 
cobra indenização, mas 
pede que o ex-militar seja 
reconhecido como tortura-

dor. Há quatro anos, o juiz 
Gustavo Santini Teodoro, 
da 23ª Vara Cível, havia res-
ponsabilizado Ustra pelos 
crimes, decisão mantida 
pelo TJ-SP.

Prisão aos torturadores
O Estado brasileiro tem 

uma dívida com o seu povo. 
Os crimes cometidos por 
agentes do Estado durante 
a ditadura (1969-1985) não 
foram solucionados, há 
ainda 162 desaparecidos e 
os mandantes dos crimes 
(o alto escalão do exército) 
sequer são reconhecidos 

como criminosos.
Essa dívida foi manti-

da pelo Supremo Tribunal 
Federal, que cometeu um 
grave erro ao “blindar” 
torturadores e assassinos 
do regime militar quando 
julgou a validade da Lei 
da Anistia. E mesmo a Co-
missão da Verdade é muito 
pequena e limitada para o 
tamanho do trabalho que 
lhe foi atribuído. Ao não 
acertar as contas com esse 
passado recente o Estado 
brasileiro garante impuni-
dade a torturadores e as-
sassinos.

Por Hélcio Duarte Filho

Ao defender a condena-
ção de 36 dos 38 acusados 
de participar do ‘mensalão’, 
o procurador-geral da Re-
pública, mesmo que invo-
luntariamente, apresentou 
elementos que também 
colocam no banco dos réus 
a reforma da Previdência 
promovida pelo governo 
Lula em 2003. 

Está nos autos do pro-
cesso e foi sustentado oral-
mente por Roberto Gurgel 
no segundo dia do julga-
mento: o Ministério Pú-
blico aponta o ‘mensalão’ 
como um esquema ilegal 
montado para dar susten-
tação política ao governo 
Lula e, dentre outros ob-
jetivos, garantir a transfor-
mação em lei de projetos 
na Câmara e no Senado.  

Para MP, saques 
coincidem com votações

A reforma da Previdên-
cia, abrangida pela Pro-
posta de Emenda Consti-
tucional 41, foi aprovada 
entre agosto e dezembro 
de 2003, período em que o 
esquema estava, segundo 
o Ministério Público, em 
funcionamento. A denún-
cia do procurador-geral 
aponta saques bancários 
relacionados ao pagamen-
to dos chamados ‘men-
saleiros’ coincidindo com 
votações importantes no 
Congresso Nacional. O es-

quema seria comandado 
pelo então ministro da 
Casa Civil, José Dirceu, de-
putado petista que acabou 
cassado pela Comissão de 
Ética da Câmara. 

Advogados que defen-
dem os réus argumentam 
que não há provas docu-
mentais de que o ‘mensa-
lão’ existiu. Alegam ainda 
que os mais de R$ 30 mi-
lhões de saques movimen-
tados no período não ti-
nham relação com compra 
de votos ou sustentação 
política, mas sim repasses 
não contabilizados de di-
nheiro de campanha eleito-
ral – o chamado caixa-dois. 
Quanto ao uso de recursos 
ilegais na campanha, os 
réus ligados aos partidos 
políticos são confessos. 
Essa seria uma estratégia 
da defesa, pois, nesse caso, 
os crimes já estariam pres-
critos e esse nem é o alvo 
do Ministério Público. 

PT admite caixa-2, não 
compra de votos

Não é fácil convencer, 
porém, que o dinheiro 
pago a parlamentares e di-
rigentes partidários duran-
te aquele período, sem re-
gistros formais, não tenha 
influenciado os votos de 
parlamentares e reforçado 
a base de sustentação do 
governo Lula. O presidente 
nacional do PT, Rui Falcão, 
vem argumentando que 
não havia necessidade dis-

so – os deputados e sena-
dores votaram em propos-
tas que já apoiavam e que 
teriam sido aprovadas com 
folga.   

Sabe-se, no entanto, 
que muitas vezes deputa-
dos e senadores obstruem 
votações para pressionar 
o governo a liberar emen-
das parlamentares ou a 
proceder nomeações para 
cargos, independente de 
terem acordo ou não com 
determinados projetos. A 
própria votação da reforma 
da Previdência pesa contra 
o raciocínio do presidente 
petista. 

Não foi nada tranquila a 
aprovação da PEC-41, seja 
na Câmara ou no Senado. 
Os servidores públicos fe-
derais estavam em greve 
nacional e havia uma forte 
pressão nas ruas contra as 
medidas. Entre os deputa-
dos, a votação ocorreu de 
madrugada, antecipada 
para evitar o encontro com 
uma marcha que levou 
cerca de 50 mil pessoas a 
Brasília na primeira quarta-
feira de agosto de 2003. 

Foram 358 os deputados 
que votaram com o gover-
no, que precisava de 308 
para aprovar a proposta. A 
vitória governista envolveu 
um forte operativo do Pla-
nalto, num processo turbu-
lento que levou, inclusive, 
à expulsão de quatro par-
lamentares petistas do PT, 
por terem permanecido 

ao lado dos servidores. Na 
votação em segundo turno 
no Senado, em dezembro 
daquele ano, a votação foi 
bem apertada: apenas dois 
votos além do mínimo ne-
cessário para ratificar a de-
cisão da Câmara.  

Conlutas e Sintrajud 
foram ao MP

Em 2005, dois anos de-
pois, entidades sindicais, 
entre elas o Sintrajud e a 
Conlutas, levaram ao então 
procurador-geral da Repú-
blica, Antonio Fernando 
Barros e Silva e Souza, pe-
dido para que o Ministé-
rio Público recorresse ao 
Supremo Tribunal Federal 
para tentar anular a refor-
ma da Previdência com 
base nas evidências de que 

ela fora aprovada com a 
compra de apoio político e, 
consequentemente, de vo-
tos. Algum tempo depois, 
porém, o procurador res-
pondeu, por meio de ofí-
cio, que decidira arquivar 
o pedido, alegando que o 
STF já havia se posicionado 
pela legalidade da reforma 
e que não haveria “até este 
momento, provas de que 
o processo de aprovação 
parlamentar da Emenda 
tenha sido viciado com 
pagamento de ‘mensalão’ a 
deputados, dado que as in-
vestigações sobre o assun-
to ainda estão em curso”.

Para a Procuradoria-
Geral da República, no 
entanto, parece não haver 
mais essa dúvida – Roberto 
Gurgel é direto ao associar 

o esquema às votações no 
Congresso. A emenda apro-
vada em 2003, que marcou 
a ruptura de setores do sin-
dicalismo com o PT, a CUT 
(Central Única dos Traba-
lhadores) e o governo Lula, 
taxou as aposentadorias 
e pensões de servidores 
em 11%, reduziu direitos 
previdenciários e abriu ca-
minho para privatização 
da previdência no serviço 
público – o que se concre-
tizou com a recente apro-
vação dos fundos de pen-
são complementares para 
o setor (Funspresp), na ver-
dade uma regulamentação 
daquela reforma, aprovada 
com votos de parlamenta-
res e partidos que hoje es-
tão sendo julgados pelos 
onze ministros do STF.

Pt usou mensalão para atacar a previdência do servidores públicos

Divulgação
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Data limite para greve é até 
Dilma ceder e aceitar o PCs

Nesta semana os grevistas tem um calendário intenso de atos, assembleia estadual dia 22, arrastões, entre outras tarefas que devem fortalecer o movimento em todo o estado. 

Na próxima 
q u a r t a - f e i r a 
(22), será reali-

zada mais uma Assem-
bleia Estadual, às 14h, 
em frente ao fórum da 
JT/ Barra Funda. En-
tre os pontos debati-
dos estão a avaliação 
das negociações em 
torno do PCS – IV (PL 
6613/09), calendário 
de mobilização nacio-
nal e eleições dos de-
legados a reunião am-
pliada da Fenajufe, dia 
31/08, em Brasília. 

Greve até a vitória
Ao contrário da con-

testada declaração so-
bre a onda de greves 
dada por um dirigente 
da confederação dos 
servidores do Executi-
vo, ligada à CUT, a pa-
ralisação no Judiciário 
Federal e no Ministério 
Público da União ainda 
não tem dia nem hora 
para acabar. 

Por outro lado, o mo-
vimento não pode se 
pautar pela associação 
que o Planalto tenta fa-
zer das lutas reivindica-
tórias com o prazo para 
que o Executivo envie 
ao Congresso o projeto 
de lei orçamentária da 
União de 2013, dia 31 
de agosto.

Para Cléber Aguiar, 
diretor do Sintrajud e 
servidor do TRF-3 “In-
dependente de estar 
no Orçamento ou não, 
tem que continuar 
com a greve até apro-
var o PCS”, defendeu. 
Ele criticou a declara-
ção de Josemilton, da 
confederação dos ser-
vidores da administra-
ção direta (Condsef ), 
publicada no “O Esta-
do de São Paulo” na 

Crédito

quinta-feira (16). 
Nela, o sindicalista 

da CUT diz que não há 
como prosseguir com 
as greves após 31 de 
agosto porque depois 
disso é impossível in-
cluir reajustes no or-
çamento – sabe-se, 
no entanto, que a pro-
posta pode sofrer alte-
rações no Congresso 
mesmo depois dessa 
data e que a dinâmica 
legislativa é pautada 

mais por fatores polí-
ticos do que legais.

Também temos o 
calendário eleitoral e 
barrar as eleições mu-
nicipais é um dos nos-
sos instrumentos para 
aprovação do PCS-4. 

Estão na greve
Capital: TRE (Fran-

cisca Miquelina e Bri-
gadeiro), JT/ Barra 
Funda, TRF-3, Pedro 
Lessa, JEF/Capital, Cri-

minal e Previdenciá-
rio, JF/Administrativo, 
Execuções Fiscais.  

Interior e Baixada 
Santista: Araraquara, 
Barueri, Cotia, Diade-
ma, Ferraz de Vascon-
celos, Guarulhos, Ita-
pecerica da Serra, Poá, 
Praia Grande, Ribeirão 
Pires, São Vicente, San-
tos, Cubatão e Guarujá.

Além de São Paulo, 
mais estados já estão 
na greve, a exemplo 

do Distrito Federal, 
Mato Grosso, Rio Gran-
de do Sul, Santa Cata-
rina, Bahia. Na próxima 
semana, a greve toma 
conta do país: Minas 
Gerais, Alagoas, Piauí 
já aprovaram a defla-
gração da greve para o 
dia 20. Os demais esta-
dos estão com assem-
bleias marcadas para 
aprovarem a retomada 
da greve por tempo in-
determinado.

20/08: Todos os grevistas devem se concentrar na porta do seu local de trabalho. Os trabalhadores da JT/Barra 
Funda irão realizar a partir das 10h, um ato em defesa do PCS-4.

21/08: 1º dia do “Apagão no Judiciário” com doação de sangue:
JT/ Barra Funda: sairá um ônibus do fórum até a Santa Casa (Hemocentro), às 11h.
TRF- JF: a doação será feita no HC, pela manhã. 
Assembleia Regional da Baixada Santista: Os grevistas da Baixada irão se concentrar em frente a JT/Santos, 
a partir das 11h.

22/08: Assembleia Estadual em frente a JT/Barra Funda, às 14h.

23/08: Todos os grevistas devem estar na entrada do TRE, às 11h, para a realização do ato em defesa do PCS-4.
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15.08.2012 - Milhares de servidores vão a Brasilia contra o arrocho salarial

Valcir Araújo

Marcha leva milhares a Brasília e cobra 
de Dilma negociação com todas as categorias  

trabalhadores dos serviços públicos demonstram unidade e ‘fôlego’ das greves; servidores do Judiciário Federal e do MPU participaram

Por Hélcio Duarte Filho, 
de Brasília

A presidenta Dilma 
Rousseff foi o prin-
cipal alvo da mar-

cha que levou a Brasília, 
nesta quarta-feira (15), 
milhares de trabalhado-
res dos serviços públicos 
federais, de cerca de 30 
categorias em greve. Os 
manifestantes usaram 
cornetas, faixas, cartazes, 
adesivos e cantaram pala-
vras de ordem para cobrar 
dela negociações efetivas 
com todos os setores do 
funcionalismo e avanços 
nas contrapropostas já 
apresentadas a alguns 
segmentos. 

Servidores do Judiciá-
rio Federal e do MPU, de 
diversos estados do país, 
participaram do protesto 
para defender os serviços 
públicos e a aprovação do 
projeto salarial da catego-
ria, no dia em que se en-
cerra o prazo para envio 
das propostas orçamen-
tárias dos tribunais ao Mi-
nistério do Planejamento. 
A mobilização movimen-
tou Brasília na semana em 
que o governo promete 
apresentar respostas às 
categorias em greve ou 
mobilizadas. 

Policiais federais: 
‘sem acordo’ 

Os policiais federais, que 
participaram da marcha, fo-
ram uns dos primeiros seto-
res a serem recebidos, mas 
não gostaram da proposta 
apresentada pelo governo, 
que não reestrutura a car-
reira. Reunidos em frente 
ao Planejamento, disseram 
que o Planalto “empurra 
com a barriga” as negocia-
ções com o setor e que vão 
promover uma jornada de 
manifestações nesta quin-
ta-feira (16) – “Vamos colo-
car 80 policiais na Ponte da 
Amizade”, disse um sindica-
lista, referindo-se à opera-
ção padrão de fiscalização 
que pretendem fazer na 
fronteira com o Paraguai. 

O protesto do funciona-
lismo percorreu as avenidas 
da Esplanada dos Ministé-
rios, bloqueando o trânsito 
em todas as faixas das vias. 
A marcha saiu da Catedral, 
em direção à Praça dos 
Três Poderes, por volta das 
10h20. Cerca de meia hora 
depois, chegou à altura do 
Congresso Nacional, con-
tornou a praça, passou ao 
lado do Supremo Tribunal 
Federal (TF), parou parcial 
e rapidamente em frente 
ao Palácio do Planalto e re-
tornou pela avenida de sa-

ída da Esplanada. Na altura 
do Ministério da Fazenda, 
os servidores cruzaram o 
enorme canteiro gramado 
que separa as duas aveni-
das de sentidos opostos e 
encerraram o ato em frente 
ao prédio do Ministério do 
Planejamento onde acon-
tecem as negociações com 
o secretário de Trabalho, 

Sérgio Mendonça. 

Demonstração 
de unidade

O servidor Rogério Costa 
Ferreira, da JF de São Paulo, 
participou da marcha e vê 
na situação em que vivem os 
servidores em greve uma de-
monstração “do rompimento 
do vínculo do PT com os tra-

balhadores”. Para ele, é pre-
ciso lutar e se mobilizar, in-
dependente dos resultados, 
seja para resistir a ataques 
ou para reivindicar avanços. 
De todo modo, disse acredi-
tar que a presidenta Dilma 
Rousseff acabará tendo que 
ceder diante da força das 
mobilizações e da insatisfa-
ção do funcionalismo. 

A marcha conjunta a 
Brasília, num momento em 
que o governo tenta dividir 
as categorias com nego-
ciações salariais separadas, 
foi apontada por alguns 
dirigentes sindicais como 
demonstração da unidade 
do funcionalismo e de que 
os movimentos paredistas 
ainda têm fôlego.

Nos estados servidores também ocupam 
as ruas  para exigir o fim do congelamento

em são Paulo, num mesmo dia, servidores realizam dois atos contra a política de reajuste zero do governo Dilma. MPU entra na greve

Enquanto em Brasília, 
milhares de servidores 
públicos marchavam 

contra a política de reajuste 
zero do governo Dilma, atos 
com a mesma reivindicação 
aconteciam em várias par-
tes do país. Na cidade de 
São Paulo, foram realizados 
dois atos. Um em frente ao 
Tribunal regional Eleitoral, o 
outro em frente ao TRF-3, na 
Av. Paulista.

Em frente ao TRE, servi-
dores de várias categorias 
protestaram contra a po-
lítica de Dilma: “Quando 
o governo ataca os servi-
dores públicos, ele ataca a 
população mais pobre que 
depende da educação, da 
previdência, do Poder Judi-
ciário e de tantas outras ca-
tegorias que estão em gre-
ve neste momento lutando 
contra o sucateamento dos 
serviços públicos”, disse o 
servidor do INSS, Filipe Al-
ves, cuja categoria paralisou 
por 24h na quarta-feira.

Não faltaram críticas ao 
“Mensalão” ao desvio de di-
nheiro público que tomou 

conta do governo do PT. 
“Mesmo que o Supremo ab-
solva o Zé Dirceu, ele já está 
condenado pelos servidores 
públicos. Nós sabemos que 
se falta dinheiro para nós, é 
porque o governo garante o 
pagamento da dívida públi-
ca. Se não há recursos é por 
que eles tratam a coisa pú-
blica a partir de seus inte-
resses particulares”, criticou 
Carlos Daniel, dirigente do 
Sindsef-SP.

Assim como vários seto-
res do funcionalismo que 
estão parando rodovias, 
portos, aeroportos, entre 
outros serviços, os servido-

res do Judiciário ameaçam 
não realizar as eleições mu-
nicipais. Trata-se de uma 
resposta a intransigência do 
governo Dilma. Ao finalizar 
o ato, os servidores engros-
saram a palavra de ordem: 
“servidor na rua, Dilma a 
culpa é sua!”.

Já na manifestação que 
aconteceu na Av. Paulista, 
foi uma forma de celebra-
ção pelo início da greve 
dos servidores do Ministé-
rio Público da União (MPU). 
Também participaram da 
manifestação servidores da 
Advocacia Geral da União, 
delegados da Polícia Fede-

ral, Peritos da Receita Fede-
ral e do Judiciário Federal.

Apesar de nem todos es-
tarem em greve, percebe-se 
que a revolta dos servidores 
é grande e está crescendo. 
“Temos a necessidade de 
estarmos juntos, porque en-
frentamos um inimigo pode-
roso, que nunca se mostrou 
tão intransigente quanto 
hoje”, disse Osvaldo Martins, 
servidor da Receita Federal, 
que está em operação pa-
drão desde 18 de junho. 

Luta pela democracia
“Estamos lutando tam-

bém por democracia, pelo 

direito de greve dos traba-
lhadores, esse direito que 
foi conquistado na luta con-
tra a ditadura. Dilma trai os 
seus ideais ao reprimir uma 
greve legitima”, disse Sérgio 
Taboada, do MPU.

Na mesma linha, três ser-
vidores da AGU disseram 
que a onda de greves que 
toma o país é um movimen-
to em defesa do Estado bra-
sileiro e pelo fortalecimento 
de suas instituições. Eles cri-
ticaram a forma como a Ad-
vocacia Geral da União tem 
sido usada para reprimir a 
luta dos trabalhadores e cri-
ticaram o decreto 7777/12.

Unidade na luta
Diretora licenciada da 

Fenajufe, Ana Luiza Figuei-
redo Gomes destacou: “Só 
vamos conquistar se esti-
vermos unidos, e a tática 
de Dilma vai ser nos dividir. 
Não podemos cair nessa 
política”.

Para Erlon Sampaio, di-
retor do Sintrajud, a uni-
dade dos servidores é fun-
damental para enfrentar a 
intransigência do governo. 
“Ninguém aqui depende 
de mensalão. Somos traba-
lhadores honrados que rei-
vindicam apenas a revisão 
salarial”, disse.

Ato unificado dos servidores em Araquara

Arquivo servidoresJoca DuarteJesus Carlos

15.08.2012 - Ato unificado no tre-sP15.05.2012 - Ato unificado do funcionalismo em frente ao trF-3
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Unânime, reunião nacional aponta 
‘mais greve’ para enfrentar Dilma

servidores do Judiciário e do MPU aprovam a instalação do Comando Nacional de greve e criticam ‘pacote’ de privatizações do governo 

Por Hélcio Duarte Filho, 
enviado a Brasília

Representantes dos 
trabalhadores do 

Judiciário Federal e do 
MPU que participaram 
da reunião ampliada 
da federação nacional 
(Fenajufe), na quinta-
feira (16), em Brasília, 
decidiram por unanimi-
dade pela continuidade 
e ampliação da greve 
para enfrentar o gover-
no de Dilma Rousseff 
e derrotar a política de 
reajuste zero.

Os servidores apro-
varam a instalação 
imediata do Comando 
Nacional de Greve. Tam-
bém definiram por uma 
nova manifestação na-
cional em 30 de agosto, 
no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), em Brasí-
lia. Na data, acontecerá 
a mudança na adminis-
tração do tribunal, que 
hoje é um dos que mais 
reprimem o movimento 
grevista. No dia seguin-
te, haverá nova reunião 
ampliada da categoria.

“Fora Dilma”
A presidenta Dilma 

Rousseff foi escolhida 
alvo central da greve e 

considerada principal obs-
táculo para o fim da polí-
tica de reajuste zero. Na 
véspera, em reunião com 
servidores de Brasília, o 
diretor-geral do Supremo 
Tribunal Federal, Amaril-
do Vieira de Oliveira, disse 
que todas as previsões or-
çamentárias do Judiciário 
Federal foram enviadas 
ao Ministério do Planeja-
mento contendo recursos 
para os projetos salariais, 
mas que não há acordo 
da presidenta Dilma de 
preservá-los. 

O servidor do Judiciá-
rio paulista José Luis, da 
delegação do Sintrajud, 
mencionou uma frase que, 
segundo ele, é usada nos 
atos em São Paulo: “Gre-
ve forte, Dilmadura, tanto 
bate até que fura”, disse. A 
insatisfação com o gover-
no pode ser medida quan-
do a reunião aprovou - por 
ampla maioria, sem neces-
sidade de contar os votos 
- a adoção pela federação 
da palavra de ordem “Fora 
Dilma e toda cúpula do go-
verno”.

Críticas ao ‘pacote’
Assim como outros ser-

vidores que participaram 
da ampliada, Cleber Aguiar, 
diretor do Sintrajud, criti-

cou o pacote anunciado 
na quarta-feira (15) pela 
presidenta Dilma, que pri-
vatiza estradas e ferrovias e 
prevê o aporte de mais de 
R$ 100 bilhões de dinhei-
ro público do BNDES para 
empresários que queiram 
participar dos leilões. “Essa 
é a natureza desse gover-
no, ajudar a banqueiros e 
empresários”, disse. 

Dias antes de anunciar 
o pacote que recebeu elo-
gios de grandes empresá-
rios e do PSDB, Dilma vinha 
dando declarações de que 
os recursos da União deve-
riam ser usados para ajudar 
ao trabalhador que ganha 
menos e que não tem esta-
bilidade no emprego e não 
para reajustar salários de 
servidores públicos. 

‘Momento de unidade’
Realizada no dia seguin-

te à marcha do funcionalis-
mo em Brasília, na reunião 
ampliada foi enfatizada a 
necessidade de manter a 
greve e ampliá-la. Relatos 
sobre as dificuldades em 
fazer isso foram poucos. “A 
nossa luta é muita mais do 
que por salário, tem que 
lutar por dignidade, contra 
[esse] governo autoritário 
e intransigente”, disse Jair 
Lemos, da delegação do 

sindicato mineiro (Sitra-
emg). “O momento é de 
unidade, vou voltar para 
Minas e [defender] a gre-
ve”, afirmou.

Servidora do Tribunal 
de Justiça de Brasília, El-
cimara Augusto de Sousa 
disse que a greve no Dis-
trito Federal não é a ideal, 
mas está “melhor do que 
em anos anteriores” e que 
“é um movimento pela 
base”. Ela defendeu o cará-
ter nacional do movimento 
e atividades unificadas. “Se 
ficarmos fazendo greve 
como fazíamos anos atrás, 
não chegaremos a lugar 

nenhum”, alertou. 

Mais adesões 
na segunda

Ao relatar a posição dos 
trabalhadores de Minas 
Gerais, Hélio Ferreira Diogo 
disse que os mineiros vão 
à greve. “A partir do dia 20 
estaremos com o Brasil nes-
se movimento de luta, não 
somos vermes para sermos 
pisoteados pelo governo”, 
disse. Madalena Nunes, do 
sindicato do Piauí (Sintra-
jufe), também informou a 
adesão do estado à parali-
sação a partir de segunda-
feira (20): “Queremos uma 

greve forte para que a 
gente possa garantir 
nosso plano”, disse. 

A servidora Raquel, 
da Justiça Eleitoral do 
Ceará, informou que na 
terça-feira (21) os servi-
dores do tribunal fazem 
assembleia e podem de-
finir pela paralisação. “Va-
mos tentar construir uma 
assembleia significativa”, 
disse, para que a catego-
ria se junte aos servidores 
do Distrito Federal, São 
Paulo, Mato Grosso, Rio 
Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Bahia, que já es-
tão parados.

16.08.2012 - Delegados à Ampliada aprovam "Fora Dilma"

Valcir Araújo

em ato unificado servidores da Baixada santista avisam:  
“se Dilma não negociar, o país vai parar”

“servidores unidos pela valorização dos serviços públicos”, este é o eixo que vem construindo a unidade de várias categorias em luta na Baixada santista.

Na tarde de quinta-
feira (16) servido-
res em greve rea-

lizaram um ato unificado 
no centro de Santos, litoral 
paulista. A concentração 
ocorreu em frente à JF e 
contou com a participação 
de entidades APCF, Sinait, 
Apafisp, Unafe, Sinasefe, 
Anffs Sindical, Sindifisco, 
Sindreceita, Sinafresp, Si-
nasempu, ANVISA, Sind-
saúde e Judiciário Federal. 

Os servidores demons-
traram a indignação com a 
intransigência do governo 
em não negociar. Marcha-
ram pelas ruas da cidade 
para exigir o fim do con-
gelamento salarial.

Além do desrespeito 
do governo federal, os au-
ditores fiscais do trabalho 
denunciaram as precárias 
condições de trabalho em 
que estão submetidos os 
trabalhadores das obras 

do PAC. 
Auditora Fiscal do Minis-

tério do Trabalho, Carmen 
Melo diz que a categoria 
está mobilizada em opera-
ção padrão. Ela denunciou 
à reportagem que numa 
obra do PAC na região de 
Santos foram encontrados 
50 trabalhadores sem re-
gistro, com salários atrasa-
dos, sem mínimas condi-
ções de higiene.

Unidade
A mobilização conjun-

ta do funcionalismo, que 
ocorria há quase dez anos, 
é uma vitória. A divisão 
imposta por Lula tirou 
dos servidores a luta pela 
data-base.  

Hoje, dos 570 mil servi-
dores na ativa mais de 370 
mil estão em greve no país. 
São mais de 30 categorias, 
fazendo desta a maior gre-
ve do funcionalismo dos 

últimos dez anos.
 

Marcha ocupa as ruas
Em frente à sede da 

Alfândega, os servidores 
Auditores Fiscais da Re-
ceita Federal e Analistas 
Tributários da Receita Fe-
deral exigiram do governo 
abertura das negociações. 
“O governo precisa ouvir 
quem luta pela qualidade 
do serviço público, e se 
for através de protestos 
iremos intensificá-los”, ad-
vertiu Plácio Pereira, do 
Sindreceita.

Os servidores denun-
ciaram a política de isen-
ção de impostos aplicada 
pelo governo que benefi-
cia sonegadores e grandes 
empresários. “Os especu-
ladores estão sangrando 
a economia do país, en-
quanto os salários dos ser-
vidores públicos seguem 
há anos congelados”, cri-

ticou Adilson Rodrigues, 
diretor do Sintrajud.

Os servidores explica-
ram à população que a 
greve nacional reivindica, 
além da reposição salarial, 

melhorias nos serviços 
públicos, pois a falta de 
investimento prejudica a 
população mais carente.

A marcha protestou em 
frente à Polícia Federal, 

em seguida, se dirigiu à 
Prefeitura de Santos, onde 
receberam a solidarieda-
de da Assojubs, Sindserv, 
Bancários, Metalúrgicos e 
Estudantes da Anel.

Marcela Mattos

16.08.2012 - Ato unificado dos servidores da Baixada



No caso das greves do funcionalismo, Dilma se nega a negociar e determina o corte de salário de trabalhadores

sede do Mtst em roraima

Divulgação

6 Jornal do Judiciário

Aumenta a violência contra movimentos sociais; 
Poder Judiciário age como instrumento da repressão

O aumento da criminali-
zação dos movimentos 

sociais tem preocupado os 
ativistas em todo o país. 
Assassinatos, violência po-
licial, demissões arbitrárias, 
decisões judiciais contra 
o Direto Constitucional 
de greve são exemplos do 
crescimento da repressão 
contra os trabalhadores e 
suas lutas.

 Isso tudo acontece em 
“plena democracia”. Se a 
ditadura intervinha nos sin-
dicatos, a “ditadura demo-
crática” tenta asfixiar finan-
ceiramente as entidades 
com as multas muitas vezes 
milionárias.

 Trata-se de uma políti-
ca de Estado, que envolve 
suas diferentes esferas de 
poder: as forças policiais, o 
judiciário, os governos esta-
duais, municipais e federal. 
Por exemplo, contra a greve 
do funcionalismo, Dilma se 
nega a negociar e determi-
na o corte de ponto. Nesta 

semana, o STJ proibiu os 
Policiais Federais de realiza-
rem operação padrão.

 Mas os movimentos so-
ciais também sofrem com a 
repressão, os assassinatos, 
principalmente, de jovens po-
bres e negros das periferias, a 
violência nas desocupações 
de terra e de moradia. Além 
das ameaças e assassinatos 
de dirigentes dos movimen-
tos organizados.

 
Dilma e suas 

prioridades
Dilma não mede esfor-

ços para ficar de bem com 
o agronegócio, banqueiros 
e grandes empresários. A 
Reforma Agrária, por exem-
plo, grande reivindicação 
do Movimento de Trabalha-
dores Sem Terra (MST), uma 
importante base de apoio 
do PT, foi varrida da pauta 
do governo.

A forma como o governo 
fez aprovar o Código Flo-
restal mostra o afago que 

Dilma faz aos fazendeiros, 
mesmo quando alguns de-
les são acusados de grila-
gem de terras e de assassi-
natos no campo.

Os povos indígenas e 
quilombolas também de-
nunciam o governo por não 
combater os vários conflitos 
entre povos nativos e fazen-
deiros e usineiros. Conflitos 
que têm crescido por conta 
de projetos do governo fe-
deral, alguns ligados ao PAC 
(Programa de Aceleração 
do Crescimento), levando a 
morte de muitos ativistas. 

Assim, a violência serve 
como ferramenta para calar 
os movimentos sociais. Esse 
é o verdadeiro significado 
da democracia para a classe 
dominante.

O que a imprensa 
comercial não divulga
Existem várias denúncias 

de ameaças e de assassi-
natos de trabalhadores no 
campo de na cidade. Em Ro-

raima, o assassinato do co-
ordenador do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST), Valmir, foi assusta-
dor. Sua cabeça foi cortada 
e esmagada em seguida 
a marteladas, no meio do 
acampamento, diante de 
crianças e idosos. O crime 
aconteceu numa área con-
quistada há quatro anos, 
já repassada pelo governo 
federal ao estadual para a 
construção das casas. Mes-
mo com a concessão, a Dori 
Empreendimentos Imobili-
ários ainda briga na justiça 
pelo terreno para a constru-
ção de um estacionamento.

Crimes como estes não 
são atos isolados. Os movi-
mentos sociais estão sendo 
perseguidos e o governo 
Dilma nada faz para impe-
dir. Impera a omissão, que 
favorece os assassinos.

Judiciário a serviço da 
repressão

Também lamentável é a 

postura do Poder Judiciário. 
Ao não prender assassinos 
de trabalhadores e não ga-
rantir o respeito às greves, o 
Poder Judiciário reproduz a 
violência.

A desocupação ilegal 
do Pinheirinho, as multas 
aos sindicatos que lutam, 
as liminares em favor dos 
patrões, contra as greves, 
a demora para julgar os 
assassinos dos trabalha-
dores. Ao determinar uma 
reintegração de posse, por 
exemplo, o Judiciário des-
considera direitos funda-
mentais dos trabalhadores, 
exercendo papel repressor, 
pois desrespeita os Direitos 

Humanos.  
Para o jurista Fábio Kon-

der, reprovando a crimina-
lização dos movimentos 
sociais, os juízes de Direito 
tem uma formação insufi-
ciente na matéria de Direi-
tos Humanos. “Em parte a 
responsabilidade é das fa-
culdades de Direito que em 
sua maioria são empresas de 
distribuição de diplomas, e 
a outra a irresponsabilidade 
a cúpula do Judiciário e dos 
organismos da magistratura 
que não dão ênfase às ques-
tões de Direitos Humanos 
num país que tem um índice 
alarmante de desigualdade 
econômica”, observa.

‘Pacote de r$ 133 bilhões de Dilma privatiza 
estradas e ferrovias em todo o país’, afirma 

Coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública
Nesta semana, o go-

verno Dilma anun-
ciou um pacote de 

R$ 133 bilhões para a “am-
pliação” da malha viária bra-
sileira. Na prática, a medida 
privatiza mais de 7 mil quilô-
metros de rodovias e 10 mil 
quilômetros de ferrovias. No 
momento do anúncio, Dilma 
disse não se tratar de uma 
privatização, mas sim uma 
parceira com o setor priva-
do. A auditora fiscal Maria 
Lúcia Fattorelli discorda: “ao 
delegar à iniciativa privada 
a reforma ou construção de 
estradas - inclusive permitin-
do a cobrança de pedágios 
e tarifas da população - o 
governo está sim privatizan-
do, pois poderia assumir tais 
obras diretamente”.

Nesta entrevista, feita por 
email, a coordenadora do 
movimento Auditoria Cida-
dã da Dívida afirma que fal-
tam investimentos públicos, 
pois “cerca da metade do 
Orçamento Geral da União 
é destinado ao pagamento 
da questionável dívida pú-
blica”. “A realização de inves-
timentos públicos tem sido 
impedida pelo equivocado 
modelo econômico regido 
por instrumentos que privi-
legiam o pagamento dos ju-
ros da dívida, submetendo-
se a metas estéreis como a 
de superavit primário”.

Ao anunciar novas 
medidas para rodovias 
e ferrovias, a presidente 
Dilma disse não se tratar 

de “privatização”. Como a 
senhora está vendo essas 
medidas do governo?

A Presidenta Dilma ale-
ga não se tratar de privati-
zação, porém, ao delegar à 
iniciativa privada a reforma 
ou construção de estradas 
- inclusive permitindo a co-
brança de pedágios e tarifas 
da população - o governo 
está sim privatizando, pois 
poderia assumir tais obras 
diretamente. O governo ale-
ga falta de recursos, porém, 
atualmente, cerca da meta-
de do Orçamento Geral da 
União é destinado para o 
pagamento da questionável 
dívida pública que nunca 
foi auditada. A realização de 
investimentos públicos tem 
sido impedida pelo equivo-
cado modelo econômico 
regido por instrumentos 
que privilegiam o paga-
mento dos juros da dívida, 
submetendo-se a metas es-
téreis como a de superavit 
primário. 

O pacote prevê um 
investimento de R$ 130 
bilhões, sendo que 65% 
(o dado é do jornal Valor 
Econômico) será subsidia-
do pelo BNDES, cobrando 
juros inferiores aos do 
mercado. Qual é o impac-
to que que esse pacote 
terá sobre as finanças pú-
blicas?

O financiamento público 
- já que os recursos do BN-
DES advêm principalmente 

da parcela de 40% da arreca-
dação da Contribuição PIS, e 
também, mais recentemen-
te, da emissão de mais títu-
los da dívida pública, com 
as maiores taxas de juros 
do mundo - para a constru-
ção de estradas e ferrovias 
que atendem às demandas 
privadas e que serão explo-
radas pela iniciativa priva-
da mediante a cobrança de 
pedágios e tarifas é de fato 
uma privatização e tanto; 
o chamado “kit felicidade” 
para o mega-empresário 
Eike Batista.

O novo pacote tenta 
responder a um proble-
ma logístico existente no 
país. Temos sérias dificul-
dades de escoamento de 
produção, o que encare-
ce a produção brasileira 
perante os concorrentes 
externos. Ao tentar re-
solver esses problemas, 
o pacote não seria positi-
vo? Seria correto afirmar 
que esse pacote reforça 
a ideia do Brasil ser um 
país exportador de com-
modities? 

De fato, uma parte das 
ferrovias a serem privatizadas 
com financiamento do BN-
DES atenderá ao setor primá-
rio exportador privado que já 
não paga tributos (incentivos 
à exportação!); é danoso am-
bientalmente, mas garante 
elevadíssimos lucros aos seus 
donos privados, acirrando 
ainda mais a concentração de 

renda no Brasil. 
 Considerando o pacote 

como um todo, ele erra ao 
delegar à iniciativa priva-
da os investimentos, que, 
na realidade, serão finan-
ciados pelo setor público. 
Além do mais, em um pa-
cote semelhante, lançado 
em 2007, as empresas pri-
vadas fizeram uma parte 
ínfima dos investimentos 
previstos, sendo que a 
grande parte das obras 
estão atrasadas. Portanto, 
não é verdade o dogma ne-
oliberal de que a iniciativa 
privada seria mais eficiente 
que o setor público.

Essas medidas estão 
inseridas no Plano Bra-
sil Maior, que tem con-
cedido isenções fiscais, 
principalmente na con-
tribuição previdenciária, 
a setores da economia. 
Você diria que está ha-
vendo uma desfinancia-
lização das áreas sociais 
no país?

Sem dúvida tais isen-
ções comprometem o 
financiamento da Segu-
ridade Social - tripé que 
engloba as áreas da Previ-
dência, Saúde e Assistência 
Social - mantida pelas con-
tribuições sociais, como 

determina a Constituição 
Federal. Ao isentar certos 
setores do pagamento de 
contribuições sociais, o 
governo promove o com-
prometimento do finan-
ciamento dessas áreas 
e retira parte do salário 
indireto dos trabalhado-
res, que acabam pagando 
- também assim - a conta 
da crise. Tais isenções não 
enfrentam a fonte do pro-
blema que tem provocado 
a desindustrialização no 
país, e têm sido concedi-
das sem exigir a necessária 
contrapartida em termos 
de geração de emprego.
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Dilma desvia orçamento dos 
servidores para empresários e bancos

Washington Moura Lima

A Constituição Federal 
(CF) obriga o gover-
no a aplicar a revisão 

anual nas remunerações 
dos servidores. Direito que 
os trabalhadores do setor 
privado têm anualmente, 
no momento da data-base.  
Caso não se chegue a acor-

do, é acionada a Justiça do 
Trabalho, que garante no 
mínimo a inflação para re-
compor os salários.

No entanto, seguidos 
governos, desde FHC, não 
respeitam esse direito, obri-
gando os servidores a irem 
à luta com greves como as 
que estão ocorrendo. 

Dilma alega questões 
orçamentárias para não 

atender essa obrigação do 
governo federal. Será que 
isso é verdade?

Desde junho de 2006, data 
da aprovação do último PCS 
dos servidores do Poder Judici-
ário Federal – PJF, até dezembro 
de 2011, a arrecadação do go-
verno federal, cresceu 75,15%, 
descontando a inflação me-
dida pelo IPCA, houve um 
crescimento real, para além da 

inflação de 38,04%.
Ou seja, o governo pode-

ria anualmente ter aplicado 
nas remunerações a inflação 
e um aumento real, para que 
os gastos com os salários 
dos servidores do judiciário 
federal continuassem repre-
sentando o mesmo peso no 
total da arrecadação.

Com efeito, a inflação 
de junho de 2006 até ju-
nho de 2012, medida pelo 
ICV do DIEESE foi 37,91%, 
e o impacto do PCS IV na 
folha de pagamento é de 
31,65%, ou seja, menor do 
que a inflação, e menor 
ainda se for considerado o 
aumento a partir de 2013, 
que sequer no momento 
está garantido.

Assim, na prática o go-
verno estaria, proporcional-
mente, gastando bem me-
nos com a remuneração em 
2013 do que em 2006. 

Mesmo se estivesse sen-
do aplicado a revisão anual, 
ainda haveria sobras nos re-
cursos da União para outros 
gastos, já que o aumento da 
arrecadação foi bem maior 
do que a inflação.

Esses dados demonstram 
que o montante do orça-
mento que deveria ser apli-
cado para o aumento das 
remunerações conforme 
determina a CF, está sendo 
desviado para algum outro 
lugar. Onde?

Vamos analisar alguns fa-
tos, dentre muitos exemplos 
que poderiam ser citados.

A declaração do 8º ho-
mem mais rico do mundo, o 

brasileiro Eike Batista, de que 
o pacote de privatizações 
anunciado pela presidenta 
Dilma no dia 15 de agosto 
“É um kit felicidade!”, ilustrou 
bem a dimensão das medi-
das, no momento em que 
sequer uma proposta aos 
servidores era apresentada.

Isso porque o pacote de R$ 
133 bilhões tem cerca de 80% 
dos recursos financiados pelo 
próprio governo, através do 
BNDES, com juros ultra subsi-
diados, com 3 anos de carên-
cia e 20 anos para pagar.

Vale lembrar que nas 
privatizações de rodovias, 
como a Fernão Dias e Regis 
Bittencourt, dentre outras, os 
empresários não cumpriram 
nem 10% dos investimentos 
previstos em contrato, em-
bora nessas rodovias, sejam 
cobrados pedágios dos usuá-
rios, sem que o governo tome 
qualquer atitude a respeito.

Recentemente no meio 
da greve dos professores 
das Universidades Federais, 
o governo de uma só vez, 
anunciou a anistia de R$ 
13,5 bilhões às instituições 
de ensino superior com dívi-
das previdenciárias, quantia 
que representa mais do que 
quatro vezes a proposta fei-
ta aos professores, que tem 
custo total de R$ 4,2 bilhões, 
que seria paga, em várias 
parcelas, até 2015.

Além disso, foram inú-
meras outras medidas aos 
grandes empresários, como 
redução de impostos, deso-
nerações da folha, emprésti-
mos subsidiados, que consu-

miram centenas de bilhões 
do orçamento, desde 2008.

Também, no orçamen-
to da União, em 2012, está 
previsto mais de 47% dos 
gastos com o pagamento 
da dívida pública, que repre-
senta muitas vezes o que o 
governo gasta com a folha 
de pagamento dos servido-
res de todos os poderes, ati-
vos e inativos.

Ou seja, ao contrário do 
que diz a presidenta Dilma 
os recursos orçamentários 
para o atendimento das rei-
vindicações dos servidores 
do PJF e de toda União, exis-
tem. O problema, é que es-
tão sendo desviados para os 
grandes empresários e ban-
queiros, a pretexto de com-
bater a crise econômica.

Esses, mesmo recebendo 
recursos quase que ilimita-
dos quer seja diretamente 
do orçamento público, quer 
seja das concessões de ser-
viços públicos, através de 
cobranças de taxas, pedá-
gios e outros, utilizam esse 
dinheiro para aumentar seus 
lucros, e não para gerar em-
prego e renda.

Se os recursos doados às 
empresas e bancos fossem 
aplicados no atendimen-
to das reivindicações dos 
servidores, e na ampliação 
e melhoria dos serviços pú-
blicos, certamente o país 
estaria muito mais prepa-
rado para enfrentar a crise, 
já que haveria um aumen-
to no poder aquisitivo do 
povo, gerando renda e o 
crescimento do país. 

Elaboração: Washington Luiz Moura Lima



6 Jornal do Judiciário

Contribua com 
o Fundo de Greve
Estamos entrando em mais um momento de mobiliza-ção. O Sintrajud desde já chama a categoria a contri-buir com o Fundo de Greve, para poder garantir todas as atividades que uma campanha como essa exige.Além solicitar a doação dos 60% do Imposto Sindical, o Sintra-jud chama a categoria a contribuir com o Fundo de Greve.Os depósitos podem ser feitos no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal

BB n° 001
Conta Poupança 
Agência 3324-3
N° da conta-DV 535.500-1
Variação 51

Caixa Econômica Federal n° 104
Agência 1004
Operação 22
N° da Conta – DV 49-9

vai começar 9ª Copa sintrajud de Futebol 
No dia 30 de agosto entram em campo os craques do Judiciário Federal de São Paulo. 
Foram inscritos sete times que irão participar da 9ª Copa Sintrajud de Futebol. 

Dança e Teatro
Teatro: os interessados em participar das oficinas de teatro devem estar no sin-
dicato aos sábados, às 10h. As oficinas têm duração de uma hora e meia e são 
ministradas pelo diretor de teatro Jairo Maciel.
Dança: As aulas de dança acontecem toda segunda-feira, mas elas começam um 
pouquinho mais cedo, 19h30, e vão até 21h.

Sociocultural

Jurídico entra com novas 
ações para os filiados

equiparação do auxílio alimentação e contra a divulgação 
nominal com os salários imposta pela Lei da Informação. 

Em dezembro de 2011, uma portaria conjunta dos tribunais superiores atendeu 
a uma antiga reivindicação do Sintrajud, resolvendo uma distorção no âmbito 
do Judiciário Federal ao unificar os valores do auxílio-alimentação. Desde en-

tão, todos os servidores dos três ramos do Judiciário recebem R$ 710,00 mensais por 
este auxílio.

O Sintrajud está promovendo uma ação judicial para reaver a diferença retroativa 
desses valores, num período correspondente a cinco anos.

Os interessados em participar dessa ação (que será por substituição processual) 
devem ser sócios do Sintrajud. Quem ainda não for, tem até o dia 28 de agosto para 
se sindicalizar e participar.

Para se sindicalizar acesse o site (www.sintrajud.org.br), ou preencha a ficha acima.

Lei de informação
Apesar da defesa da divulgação dos gastos públicos, há que se considerar o direi-

to de privacidade dos servidores sem a veiculação nominal. Para evitar crimes pes-
soais e virtuais contra a categoria, o sindicato entrará com uma ação judicial para 
impedir a divulgação nominal ao valor do salário, a partir de uma liminar com tutela 
antecipada, com substituição processual para todos os filiados. 

“Direito e técnica, 
escola de Frankfurt” 

é o próximo curso do ciclo 
de palestras, dia 22, 
19h30, no sintrajud

Os interessados 
em participar 
deverão en-

trar em contato com 
a Secretaria do Sintra-
jud pelo telefone (11) 
3222-5833. Os cursos 
acontecem no auditó-
rio da entidade, loca-
lizado na rua Antonio 
de Godoy, 88, 15ª an-
dar, próximo ao metrô 
São Bento. 

A próxima palestra 
será sobre “Direito e 
técnica – Escola de 
Frankfurt”, no dia 22, 
às 19h30. O pales-
trante será Luiz Isma-

el, Mestrando em Direito 
Político e Econômico pela 
Universidade Presbiteria-
na Mackenzie. Advogado 
conceituado. Membro do 
Conselho Editorial da Re-
vista Crítica do Direito.

As últimas duas pales-
tras desse ciclo aborda-
rão Os problemas práti-
cos do Direito. A primeira 
delas terá como tema o 
Poder Judiciário Federal: 
uma abordagem marxis-
ta e será ministrada pela 
servidora da Justiça Fe-
deral em São Paulo Paula 
Loureiro. Ela é Mestre em 
Direito Político e Eco-

nômico pela Univer-
sidade Presbiteriana 
Mackenzie, militante 
feminista.

Quando: 05 de se-
tembro, de 19h30 às 
22h30.

A última palestra do 
ciclo será sobre Estado 
de Direito e os golpes 
militares na América 
Latina: o caso Chileno, 
ministrada por Waldo 
Mermelstein, trabalha-
dor do TRF-3, ex-exila-
do político no Chile. 

Quando: 18 de se-
tembro, de 19h30 às 
22h30.

24.07.2012 - Palestra do ciclo de crítica ao Direito

Enio Braun


