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Jornal do Judiciário

Os servidores do Judiciário Fede-
ral de São Paulo continuam em gre-
ve pela sanção da presidente Dilma 
Rousseff ao PLC 28/2015. Os servi-
dores afirmam saber que, embora o 
projeto tenha percorrido um bom 
caminho (com aprovação na Câma-
ra dos Deputados e Senado Federal), 
ainda é necessária muita luta para al-
cançar a vitória definitiva.

Durante todo o trâmite do pro-
jeto no Congresso Nacional, os 
servidores conviveram com o si-
lêncio de Dilma e com as posições 
evasivas e escorregadias de Ricardo 
Lewandowski, presidente do STF. 
Em São Paulo, em participação no 
Simpósio Internacional do Meio 
Ambiente e Trabalho, realizado 
Fórum Ruy Barbosa (Barra Fun-
da), no dia 25 de maio, pressiona-
do pelos servidores, Lewandowski 
afirmou que precisava de aproxi-
madamente 15 dias para negociar 
o reajuste dos servidores com o go-
verno, mas não o fez. 

Mesmo com a deflagração da gre-
ve, em 10 de junho, o presidente do 
STF não se posicionou em favor da 
recomposição salarial da categoria.  
Ele fez o contrário, no dia da votação 
do projeto o Senado, o presidente do 
Poder Judiciário encaminhou um 
ofício ao presidente Renan Calhei-
ros (PMDB/AL) que embasou a base 
governista a apresentar requerimen-
to de adiamento da votação.

Em razão disso, as buscas para 
manter a mobilização e busca por 
novas adesões no estado não ces-
sam. Arrastões ainda são estratégia 
de melhor efeito para convencer o 
servidor a manter-se envolvido no 
movimento, afirma o diretor de base 
de Barueri, Saulo Martins de Melo.  

“Aqui (em Barueri), a greve conti-
nua forte”, afirma Melo. A mobiliza-
ção também é forte na Justiça Traba-
lhista e Federal Osasco; JT Santana 
do Parnaíba; JT Jandira; JF Cajamar 
e Caieiras. “Temos sentido que os 
servidores estão dispostos a manter a 
greve pelo tempo que precisar”.

Ele relata que os comandos de 
greve do estado têm agora mais 
uma tarefa, que é a de buscar apoios 
de deputados, senadores e associa-
ções representativas de classe para 
a sanção do projeto. “Agora vamos 
também entrar em contato com to-
dos os parlamentares”.

JT Guarulhos, também município 
da Região Metropolitana, continua 
mobilizada. Os servidores estão ati-
vos e se organizam para participar 
de atos realizados e organizados 
pelo Sintrajud.

As cidades do Alto Tietê tam-
bém mantêm a paralisação. “Em 
greve até a sanção. Está tudo fe-
chado por aqui”, diz servidora de 
Mogi das Cruzes.

O diretor do Sintrajud, Jorge Hen-
rique Jacyntho Aristóteles, afirma 
a mobilização do ABCD é forte e a 
tendência é de crescimento do mo-
vimento. Segundo ele, mais varas do 
Trabalho param a partir de segunda-
-feira, dia 13.

No interior do estado, a greve con-
tinua forte pelo descongelamento 
dos salários da categoria. 

Baixada Santista 
As cidades da Baixada Santista 

mantêm greve, fazem atos sema-
nais e buscam apoios. Nesta quar-
ta-feira, dia 8, membros da direção 
executiva, diretores de base e servi-
dores integrantes do Comando de 

São Paulo fortalece greve pela
sanção do PLC 28

“Em greve até a sanção. Está tudo fechado por aqui”, diz servidora de Mogi das Cruzes

Greve da Baixada Santista se reuni-
ram com Rodrigo Julião, presiden-
te da Subsecção Santos da OAB. A 
reunião, solicitada pela OAB, os 
diretores explicaram que a greve 
tem o objetivo de pressionar Dilma 

a sancionar o PLC 28.
Na região, JTs Cubatão, Guarujá 

e Praia Grande, e JFs e JTs Santos e 
São Vicente continuam mobilizadas, 
na luta para que o presidente do STF 
chame Dilma Rousseff para sanção.

A Amatra-2 (Associação dos Magistra-
dos da Justiça do Trabalho da 2ª Região) 
manifestou “apoio irrestrito e total à 
sanção presidencial do Projeto de Lei nº 
28/2015 atinente à recomposição salarial 
dos Servidores do Poder Judiciário Fede-
ral”. A declaração foi postada no dia 8, na 
página do Facebook da entidade.

Nesta sexta-feira, dia 10, a mobiliza-
ção recebeu mais duas manifestações de 
apoio. O desembargador presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, 
Ubiratan Moreira Delgado encaminhou à 

presidente Dilma Rousseff (PT) um ofício 
enfatizando que, em razão da defasagem 
dos vencimentos dos servidores do Judici-
ário Federal, o tribunal gerido por ele en-
frenta dificuldades em reter profissionais 
qualificados, o que compromete o cumpri-
mento das tarefas.

Já o desembargador Lourival Almeida 
Trindade, presidente do TRE-BA, entende 
que a luta pelo reajuste é legítima e afir-
mou que a recomposição é necessária para 
valorizar o corpo técnico de servidores do 
Judiciário Federal. 

Greve ganha novos apoios
Amatra e desembargadores encaminham oficio à Dilma 

pedindo sanção ao PLC 28

13 e 14 de julho: Arrastões nos locais de trabalho ;

14 de julho – 14h: Assembléia setorial - Fórum Cível Pedro Lessa
                                        Assembleia setorial -  TRE Miquelina;

15 de julho – 14h: Assembleia Geral e 2° Grande Ato #SancionaDilma -  Fórum Ruy  
                                        Barbosa (Barra Funda);

16 de julho – 13h: Assembleia setorial sobre plano de saúde - Fórum Ruy Barbosa; 

16 de julho – 17h:– Reunião do Comando Estadual de Greve de SP – Fórum Cível Pedro Lessa;

16 de julho – 14h: Ato Nacional #SancionaDilma – Praça dos Três Poderes, 
                                        com participação de Caravana de São Paulo 

16 de julho – Reunião do Comando Nacional de Greve

20 e 21 de julho: Greve Total, com foco nos atos de rua para pressionar à Sanção do PLC 28

Agenda da Greve

Índio Reis

Marcela Mattos

Marcela Mattos
Marcela Mattos

1º Grande Ato #PLC28SancionaDilma na Paulista reuniu milhares de servidores na última terça-feira, dia 7

Servidores da Região 
Metropolitana, Baixada Santista 

e interior do estado continuam na 
luta pela sanção do PLC 28
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Mais de uma semana depois da apro-
vação do PLC 28 no Senado, a greve 
dos servidores do Judiciário Federal se 
manteve forte e com adesão crescente 
em praticamente todo o país.

Além de manter nos estados a ro-
tina de assembleias, atos, arrastões e 
marchas, os servidores realizam na 
quinta-feira, 16, o Ato Nacional Uni-
ficado pelo Sanciona Dilma, diante 
do STF e do Palácio do Planalto.

A categoria também vai acom-
panhar de perto os passos da pre-
sidente Dilma Rousseff (PT) e do 
presidente do STF, Ricardo Lewan-
dowski. O sentimento generalizado 
entre os servidores é de que a greve 
deve se intensificar para exigir que 
Dilma sancione o PLC 28 e cobrar de 
Lewandowski a defesa da autonomia 
do Judiciário.

Encontro marcado em SC
Dilma já será pressionada mais de 

perto no dia 15, em Laguna (SC), 
onde vai inaugurar a ponte Anita Ga-
ribaldi. Servidores de Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e Paraná estão or-
ganizando caravanas até o município 
para realizar um ato público e exigir 
da presidente a sanção ao PLC 28. 

No Paraná, o primeiro estado a en-
trar em greve por tempo indetermi-
nado, o movimento permanece forte 
há mais de 45 dias após o início da 
paralisação na Justiça Federal. 

Em Minas Gerais, uma assembleia 
geral no dia 8 chegou a encenar o 
“casamento” entre Dilma Ducheff 
e “Enrolandowski”, celebrado pelo 
“padre” Lula. A cerimônia represen-
tou a subserviência do presidente do 
STF ao Poder Executivo.

O “padre” perguntou a Dilma se ela 
promete manter o domínio do Execu-
tivo sobre o Judiciário, ignorar a inde-
pendência e a autonomia orçamentá-
ria do Judiciário, continuar sua política 
de sucateamento do serviço público, 
jogar a opinião pública contra o fun-
cionalismo, etc. A toda as perguntas, a 
hipotética Dilma respondia “Sim”. 

Barulho em Brasília
No Distrito Federal, uma manifes-

tação promovida pelo Sindjus-DF 
na quarta-feira, dia 8, levou corne-
tas, buzinas, apitos e fogos de arti-
fício para a frente do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG). Depois de se juntar aos 
servidores do Ministério Público, 

Greve nacional 
faz cada vez
mais barulho

Após vitória no Senado, movimento ganha força em todo o país 
para pressionar Dilma e Lewandowski

O funcionalismo federal rejei-
tou a proposta do governo para 
o reajuste salarial dos servidores, 
que fixa quatro parcelas anuais, 
de janeiro de 2016 a janeiro de 
2019 (5,5%, 5%, 4,75% e 4,5%, 
totalizando 21,3% daqui a qua-
tro anos).

Essa foi a posição manifestada 
pelos representantes de diver-
sas categorias de servidores em 
reunião, no dia 7, com o secre-
tário de Relações do Trabalho 
do Ministério do Planejamento, 
Sérgio Mendonça. A proposta é 
a mesma que o governo tentou 
emplacar no Supremo Tribunal 

Federal para substituir o PLC 28.
Além de não agradar aos ser-

vidores, a proposta parece ter 
empurrado mais categorias para 
a greve:  os servidores do INSS 
começaram a parar as agências 
da Previdência Social no mesmo 
dia da negociação.

A saúde federal também deve 
aderir. Os professores e técnico-
-administrativos das escolas fe-
derais decidiram parar a partir 
do dia 13 de julho. Já os setores 
da administração pública orga-
nizados em torno da Condsef 
indicaram o início da greve para 
o dia 22.

Federais respondem ao governo com greves

O silêncio do STF diante do anún-
cio do governo de que pretende vetar 
o projeto salarial do Judiciário vem 
sendo motivo de duros questiona-
mentos pelos servidores nas assem-
bleias de greve nos estados. Desde 
a aprovação do PLC 28, o STF não 
se posicionou sobre o possível veto 
nem informou se estaria negociando 
com o Palácio do Planalto.

“É uma vergonha e constrangedor 
que o STF tenha se calado até agora 
com o governo anunciando que vai 
vetar o projeto”, criticou o servidor 
Cristiano Moreira, da direção do 
Sintrajufe-RS.  “Será a primeira vez 
na República que o governo vai ve-
tar um projeto de outro poder e não 
vai acontecer nada?”, questionou. A 

Categoria cobra STF:
por que o silêncio ante a ameaça de veto?
Servidores, sindicatos e federação exigem dos tribunais superiores a defesa do projeto do Poder Judiciário

Hélcio Duarte Filho presidente Dilma tem até 21 de julho 
para sancionar ou vetar, integral ou 
parcialmente, o projeto.

Notícia divulgada pelo jornal “O 
Globo” e confirmada por fonte do 
próprio Supremo e pelo ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardoso, 
revela que o presidente do STF, 
Ricardo Lewandowski, teria se 
encontrado com a presidente da 
República, Dilma Rousseff (PT), 
em Lisboa. O presidente da corte 
estaria na Europa para participar 
de um encontro da área jurídica. 
Segundo declaração de Cardoso, 
que participou da conversa, o tema 
tratado teria sido o reajuste salarial 
dos servidores do Judiciário. 

Não há, porém, mais informações 
sobre o resultado da reunião. Até o 
momento o Supremo não respondeu 
à solicitação de audiência protocola-
da pela Fenajufe. O diretor-geral do 

STF, Amarildo Vieira, disse que está 
de férias – informação recebida com 
surpresa pelos servidores diante da 
gravidade do momento.

Cobrança
Coordenador da Fenajufe e ser-

vidor da JF de Santos (SP), Adilson 
Rodrigues considera um erro inad-
missível a postura do Supremo após 
a aprovação do projeto no Senado 
– sob intensa pressão da categoria.

“Nenhum tribunal superior dig-
nou-se sequer a publicar nota sobre 
a aprovação do PLC e a importância 
de sua sanção; estamos cobrando o 
fim do silêncio e da omissão do STF 
e dos tribunais”, disse.

Segundo Adilson, documentos 
solicitando apoio ao reajuste e à 
sanção estão sendo entregues pela 
federação aos ministros dos tribu-
nais superiores. “Gilmar Mendes 

acatou o pedido e já nos retornou 
informando que falou com [o vice-
-presidente] Michel Temer e [o 
presidente da Câmara] Eduardo 
Cunha, pedindo apoio à sanção”, 
relatou, ressaltando que foi ele, in-
clusive, quem enviou o projeto ori-
ginal em 2009.

que reivindicam a aprovação do seu 
projeto salarial (PLC 41), os manifes-
tantes também fizeram muito baru-
lho diante do Palácio do Planalto e 
do Senado.

Esse barulho deve soar ainda mais 

alto nesta semana, quando os servi-
dores prometem se fazer ouvir em 
todos os estados e em Brasília, a fim 
de vencer a resistência de Dilma e ti-
rar  Lewandowski do “sono” em que 
ele parece ter mergulhado.

Ato dos servidores 
durante votação do 

PLC 28 no Senado, 
em 30 de junho

Lewandowski se cala: “vergonha”
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O Sintrajud é um sindicato in-
dependente e livre de amarras 
com os governos. Todas as vi-
tórias e lutas da categoria foram 
custeadas pela contribuição vo-
luntária da própria categoria. Esse 
é uma das posturas que mantêm o 
Sindicato independente.

Estamos em greve há mais de um 
mês, e o Sintrajud tem utilizado to-
dos os seus recursos para as ativida-
des de greve. Cada ônibus que vai a 

Brasília, que vai para as assembléias 
e atos estaduais, cada faixa, banner, 
barraca, apito é financiado pelo Sin-
dicato, ou seja, pelos sindicalizados. 

“Ser sócio do Sindicato fortalece 
a entidade e a nossa luta. Por isso, 
queremos chamar todos os servi-
dores a se tornarem sócios”, afirma 
o diretor do Sindicato Cléber Bor-
ges. “Cada trabalhador a mais que 
trazemos para o Sindicato torna a 
nossa luta e greve ainda mais forte.” 

Não fique só. Fique sócio

BANCO DO BRASIL
BANCO Nº 001    
Agência: 0018-3
Nº da Conta-DV: 535.503-6
Variação: 51 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
BANCO Nº 104
Agência: 1004
Operação: 22
Nº da conta-DV: 49-9

Obs.: Não se esqueça de escolher a opção “CONTA POUPANÇA”. 

Começa nesta semana a de-
volução da parcela do Imposto 
Sindical que é destinada por lei 
ao Sindicato. 

O Sintrajud, por decisão con-
gressual, é contra a cobrança do 
imposto sindical, pois entende 
que as entidades sindicais de-
vem manter-se apenas com a 
contribuição voluntária de seus 
filiados. Por isso, como parte da 
campanha contra a cobrança, o 
Sindicato devolve integralmente 
a todos os servidores os 60% do 
confisco que lhe são repassados 
por força normativa.

Embora o desconto nos salá-
rios aconteça no mês de março, 
a devolução ocorrerá a partir do 
dia 20 de julho – isso em razão 
do prazo do repasse dos recursos 
e listagens encaminhados pelos 
tribunais e posterior desmem-
bramento, conferência e efetiva-
ção dos cerca de 6 mil depósitos 
realizados pelo sindicato. 

Cadastro até 31 de julho
O imposto será devolvido aos 

servidores que estiverem com o 
cadastro atualizado na entidade. 
Os servidores que ainda não atua-
lizaram o cadastro podem fazê-lo 
no site até 31 de julho. 

O Imposto Sindical dos servido-
res que não atualizarem os dados 
cadastrais até essa data, será trans-
ferido automaticamente para o 
fundo de greve. 

Fundo de Greve
Se o valor referente ao Imposto 

Sindical for depositado em sua 
conta e você deseja contribuir 
com o fundo de greve, você pode 
fazer uma doação.

Todos podem contribuir com o 
Fundo de Greve, sendo sindicali-
zado ou não. O fundo é de grande 
importância para dar força à ca-
tegoria, principalmente em gre-
ves longas como a que estamos 
realizando.  As doações serão uti-
lizadas para viabilizar as mobili-
zações da categoria e em hipótese 
alguma serão utilizadas para a 
cobertura de despesas ordinárias 
do Sindicato.

Sintrajud inicia devolução do
Imposto Sindical 2015

Servidor pode doar ao Fundo de Greve e ajudar a mobilização da categoria

Fortaleça a luta dos trabalhadores. 
Doe para o Fundo de Greve!


