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Greve do Judiciário 
completa 45 dias
Movimento pressiona 
e consegue derrubada 
do projeto de 
extinção do cargo de 
oficial escrevente e 
possibilita conciliação

Greve iniciou no dia 24 de setembro e afeta órgãos de Santa Cruz e Vera Cruz
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A greve dos servidores 
do Judiciário do Rio 
Grande do Sul com-

pleta 45 dias nesta sexta-feira, 
dia 8, e não há previsão de 
término. A mobilização foi 
decretada em decorrência de 
um projeto de lei que quer a 
extinção do cargo de oficial 
escrevente.  A greve ocorre em 
mais de 70% das Comarcas, 
entre elas de Santa Cruz do 
Sul e Vera Cruz. 

Em Santa Cruz, dos 60 
servidores, 35 participam do 
movimento. Em Vera Cruz, 
dos cinco trabalhadores, dois 
aderiram parcialmente à gre-
ve, deixando de trabalhar 
duas horas por dia, o que não 
tem interferido no andamento 
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COM total razão a indignação dos proprietários de 
automóveis diante do anúncio feito pelo Piratini fixan-
do o pagamento do IPVA 2020 somente à vista, no mês 
de janeiro e sem descontos. Em resposta à surpresa 
geral, as redes sociais foram rápidas e decisivas. Um 
tsunami de críticas mobilizou os deputados da base 
aliada e oposição. Até mesmo a bancada de apoio foi 
tomada pelo inesperado e alegou que não houve diálo-
go. O governador Eduardo Leite justificou que apenas 
5% dos proprietários se utilizavam do parcelamento. 
A maior parte dos críticos questionava: se o governo 
vem parcelando a folha do funcionalismo, como quer 
exigir o pagamento à vista do IPVA? O argumento 
principal apelava para a necessidade de reforço na 
arrecadação. Não é novidade. No entanto, lembra-se 
que na campanha o então candidato Eduardo Leite 
confrontava José Ivo Sartori dizendo que o problema 
do endividamento era só uma questão de gestão. Só? 

ESSE arrocho via IPVA seria uma das medidas na 
tentativa de estancar a queda na arrecadação.  Pegou 
mal, porque juntamente foi anunciado o REFAZ, um 
plano que anistia até 90% de multas e juros de empre-
sas devedoras de ICMS. Dois pesos e duas medidas: 
para uns o afago e para outros o açoite fiscal. Em razão 
do protesto veemente pelas mídias, a contrariedade da 
base aliada e acirramento das relações com a oposi-
ção, o governador houve por bem recuar da cobrança 
do tributo em parcela única. Reconheceu que foi um 
erro político e que poderia trazer prejuízo em outros 
projetos de governo que necessitam de aprovação 
legislativa. O contribuinte está exaurido. Parcele-se, 
pois. O tempo das façanhas é passado. Os municípios 
recebem 50% do IPVA e o pagamento único até viria 
como prêmio para prefeituras que estão em dia. 

SEM trégua! O armagedom climático vem casti-
gando as coxilhas de São Pedro há mais de quatro 
semanas. Raios, trovões, ventos, chuvas, granizo, frio, 
calor, vão colocando à prova a resistência das comu-
nidades. Um raio vitimou um jogador de futebol, casas 
foram danificadas pelo vento e granizo, muitas famílias 
desalojadas pela invasão das águas, pontes não resis-
tiram à fúria torrencial de rios e arroios, estradas rurais 
estão precárias, lavouras e plantações prejudicadas. 
Um rastro de problemas para municípios que terão a 
economia primária afetada. A Defesa Civil e a solida-
riedade socorrem num primeiro momento. Algumas 
localidades no interior estão sem energia. Aliás, outro 
dia comentou-se aqui, que o conserto de redes distan-
tes sempre é mais demorada. Exige antes, passar pelo 
embaraço de “um 0800”. Mas, um gerador adequado 
pode manter os eletrodomésticos em funcionamento. 
É um equipamento básico e necessário aos produtores 
nos dias de hoje. 

NÃO só o mau tempo fez estragos. Na linha Andréas 
e Fundinho, duas famílias perderam suas casas e todos 
os pertences em incêndios ocorridos em curto espa-
ço de tempo entre um e outro. O sonho de uma vida 
destruído em poucos minutos. Foi aí que um eficiente 
movimento de solidariedade entrou em ação. Pelas 
redes sociais, equipes de gincana se mobilizaram e 
em pouco tempo o amparo estava chegando. Foram 
doados roupas, alimentos, móveis, eletrodomésticos, 
utensílios de cozinha, material de limpeza e higiene, 
cestas básicas, material de construção, etc. Um jantar 
ainda está sendo organizado por vizinhos e amigos 
nas comunidades para angariar fundos para a re-
construção das casas. Iniciativas nobres e sublimes. 
A prática da solidariedade e o voluntariado faz bem 
para as pessoas, tanto para quem a recebe como para 
quem doa. É deixar de lado o individualismo e adotar 
o princípio de cidadania na construção de uma vida 
comunitária melhor. 
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dos processos e na protocola-
ção das ações judiciais. 

Já em Santa Cruz, desde a 
greve, somente serviços que 
envolvem demandas de ur-
gência estão sendo realizados, 
conforme a oficial escrevente 
do Fórum, Elenize Valentim 
Lopes. Audiências e medidas 
protetivas, bem como ques-
tões relacionadas à saúde, 
vida e liberdade de pessoas 
têm sido encaminhadas. O 
restante dos processos estão 
parados, o que representa 
cerca de 28 mil. 

Sem grandes novidades, 
Elenize avalia a greve como 
positiva de certa forma, pois 
graças ao movimento, foi 
possível a derrubada da PL 
93/2017, rejeitada pela Assem-
bleia, que refere a extinguir o 
cargo de oficial escrevente e 
cria cargo efetivo serviço au-
xiliar oficial escrevente. 

A pressão do movimento 
grevista nesta semana fez 
ainda com que o Tribunal 
iniciasse a conciliação com 
a categoria. Representantes 
dos servidores e representan-

tes do TJ se reuniram nesta 
quarta, dia 6, para falar das 
reivindicações. Nova reunião 
ocorre hoje.

Para os servidores é um 
passo importante e ocorre 
oportunamente na semana da 
conciliação promovida pelo 
Tribunal. “Queremos que o 
TJ negocie. O primeiro ponto 
a negociar é para o fim da 
greve, pois teremos que fazer 
um plano de trabalho para 
recuperar e compensar os dias 
perdidos para poder colocar 
o trabalho em dia. No fim, 
a sociedade também perde, 
pois está sendo prejudicada”, 
finaliza.

LICENÇA

Desde segunda-feira, dia
4, a juiza da Comarca de 
Vera Cruz, Fernanda Rezen-
de Spenner, está de licença 
maternidade. O retorno às 
atividades deve ocorrer em 
agosto de 2020. Até lá, o 
juiz da Comarca de Cande-
lária, Celso Roberto Mernak 
Fialho Fagundes assume 
interinamente. O andamen-
to segue normal no Fórum, 
porém as audiências vão 
sofrer atrasos, tendo em 
vista que ocorriam quase 
todos os dias e vão pas-
sar a ocorrer apenas nas 
sextas-feiras, quando o Juiz 
virá à cidade.


