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Cá entre nós

HOJE (29), às 13, TRF-3 - Av. Paulista

ATO DE REPÚDIO 
AO VETO

e PELA REPOSIÇÃO SALARIAL



Dirijo-me a V.Ex.a, na qualidade de juiz federal 
premiado por produtividade – e que sabe que sem 
os servidores não existe Judiciário, nem justiça – 
e, também, na qualidade de cidadão e de professor 
de Direito Constitucional, para me colocar contra 
a atitude de V.Ex.a, expressa na nota publicada no 
portal eletrônico do STF, com o seguinte teor: 

“Considerando o veto da Excelentíssima Senhora 
Presidente da República ao PLC nº 28/2015, publica-
do no Diário Oficial desta data, levo ao conhecimen-
to dos servidores do Poder Judiciário da União que, 
firme em meus propósitos de 
valorização da categoria, de-
terminei aos nossos técnicos a 
retomada de negociações com 
o Ministério do Planejamento, 
buscando construir uma so-
lução que permita recompor 
a sua remuneração, em bases 
dignas, mas condizentes com 
a atual realidade econômica 
do País”.

Perdoe-me, mas se V.Ex.a quer estar firme em 
seus propósitos de valorização da categoria, a solu-
ção não é procurar os técnicos para que retomem 
as negociações com o Ministério do Planejamento. 

 Não podemos admitir que trabalhadores (e nos-
sos servidores também o são) não tenham data-base 
e que não seja respeitado em relação a eles o disposto 
no art. 37, X, da Constituição Federal – que lhes as-
segura, entre outros, a revisão remuneratória anual, 
sempre na mesma data, sem distinção de índices.

Falha na gestão deixa o servidor à mingua
 Se atualmente há uma defasagem salarial de 56%, é 

porque o último reajuste ocorreu com a Lei nº 11.146, 
de 2006 (PCS III), que recompôs parte da discrepân-
cia existente à época, em 4 (quatro) parcelas espaçadas 
entre os anos de 2007 e 2008.  Desde então, não houve 
qualquer reajuste, diversamente do que ocorreu com 

outras categorias do funcionalismo, que tiveram seus 
salários reajustados no período de 2009 a 2012.

A dimensão do reajuste concedido pelo Congres-
so revela nossa falha como gestores de um Poder, 
nosso erro em deixar os servidores tantos anos sem 
revisões salariais. Por sinal, agradeço o indispen-
sável empenho de V.Ex.a. para que o reajuste dos 
magistrados tenha ocorrido. No entanto, sinto-me 
profundamente desconfortável em recebê-lo en-
quanto toda minha equipe fica à míngua.

O PLC 28/2015 recompõe os vencimentos dos ser-
vidores gradativamente, em 
seis parcelas espaçadas entre 
julho de 2015 e dezembro de 
2017. O índice de 78%, que 
vem sendo alardeado como 
“não condizente com a atual 
realidade econômica do País”, 
alvo dos petardos da grande 
mídia e mote da Presidente 
da República para sentir-se 
à vontade ao anunciar o seu 

veto, diz respeito, na verdade, somente aos “Auxilia-
res Judiciários”. Os suntuosos 78% serão concedidos 
a menos de uma dúzia de servidores que fazem parte 
de um cargo flagrantemente em extinção. 

Os servidores do Poder Judiciário da União não po-
dem pagar a conta do ajuste fiscal.  Não se trata de au-
mento real, e sim de reposição da inflação, consideran-
do todos esses anos sem reajuste.  Além disso, a conta 
não é do tamanho divulgado pela imprensa, que sequer 
levou em consideração a Nota Técnica do STF.

Excelência, a Presidente da República desprezou 
essa Nota Técnica, a qual revela o real montante do 
reajuste. Não prestigie o veto que desprestigia V.Ex.a!

O Poder Judiciário precisa ser liderado por V. Ex.a 
também no que diz respeito aos seus servidores, sob 
pena de torná-lo mero apêndice, servil e tíbio, do Po-
der Executivo.  Não é a hipótese de se delegar a técni-

cos do Ministério do Planejamento a responsabilidade 
de recomeçar do zero e conduzir negociação, cientes 
de que sempre ofereceram percentuais irrisórios. Sen-
tar novamente com técnicos do Poder Executivo é 
prestigiar o veto e não o Congresso Nacional que, por 
ampla maioria, aprovou o PLC 28/2015.

A constante e renovada falta de tratamento con-
digno para com os nossos servidores poderá ter 
consequências gravíssimas para o próprio Poder 
Judiciário da União e para o País.  Não podemos 
nos omitir, calar ou acovardar em momento tão sé-
rio.  A perda da liderança do STF, neste momento, 
fará com que todo o Judiciário perca a confiança na 
Corte Suprema e, pior, levará o comando do assun-
to para níveis hierárquicos inferiores. 

Órfãos de liderança que exerça o papel de prote-
ger o mínimo de justiça e o art. 37, X, da Constitui-
ção Federal, restará aos servidores do PJU apenas o 
recurso último dos trabalhadores: uma greve, que 
será tão moral e legítima quanto é imoral e injus-
to o veto presidencial. Após sete anos de reajustes 
na energia elétrica, gás, alimentos, escolas, planos 
de saúde etc., não teremos autoridade moral para 
nos opormos a uma greve profunda e definitiva dos 
servidores do Poder Judiciário da União.

Não se pode admitir que o Poder Executivo pise 
nos servidores, os mesmos que processaram o 
“Mensalão”, a “Lava Jato”, as execuções fiscais e a 
defesa da Constituição para toda a sociedade.

O que esperamos, todos, de V.Ex.a, é uma atitude 
firme, republicana, garantidora da Constituição Fe-
deral e da independência do Poder Judiciário.  Espe-
ramos de V.Ex.a que lute conosco junto ao Congres-
so para que o veto ao PLC 28/2015 seja derrubado.

Clamo a V.Ex.a que não abandone os seus e os 
meus servidores ao relento, que prestigie o Con-
gresso e que nos lidere neste momento.

William Douglas, juiz federal, servidor público

CARTA ABERTA AO MINISTRO PRESIDENTE DO STF
Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski,

Procuro não vê-lo, grevista, quando passo no pátio. Mas enxergo 
a Paulista, e só a Paulista. Greve em todo o país? São uns iludidos, 
mesmo. Bem se vê que você faz parte da minoria. A razão está co-
migo, que faço parte da maioria que carrega o Tribunal nas costas e 
é leal ao Chefe.

Para o advogado, digo que a culpa é sua. A estrutura do Tribunal 
é ótima e as falhas acontecem porque você não colabora. Você está 
pensando que a greve vai pressionar o Legislativo a derrubar o veto. 
Detesto política! Quando as pessoas vêm fazer o que você chama de 
“arrastão” e falam de política, finjo que não é comigo. Se as coisas 
piorarem, presto outro concurso. Se quiser progredir na vida, tem que 
batalhar e não ficar vagabundeando, cuspindo no prato que come.

Claro que meu Chefe já conseguiu aumento. E nem fez greve! Eu me 
viro. Estudo, ganho meus pontinhos, faço curso online... Com fé em 
Deus, ainda consigo um cargo e recebo elogio público do meu Chefe.

Quanto a você, grevista, saiba que nada muda. É assim que a ban-
da toca. Se a gente ainda estivesse no Império, eu seria um dos no-
bres. Com ou sem greve, o governo vai dar o que quiser. Nos au-
mentos que conseguimos no passado, pensei: pelo menos desta vez 
o grevista não atrapalhou. Agora, se vier alguma coisa a mais, como 
sempre direi: EU JÁ SABIA.

Claro que não vou pedir sua volta ao trabalho. Vai que...

Com toda solidariedade, 
Ass: NÃO GREVISTA

P.s. Não põe a culpa em mim!

Epístola ao grevista

Órfãos de liderança... restará 
aos servidores do PJU apenas o 

recurso último dos trabalhadores: 
uma greve, que será tão moral 
e legítima quanto é imoral e 
injusto o veto presidencial


