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A greve dos servidores do Ju-
diciário Federal já atinge todo o 
estado de São Paulo, com grande 
adesão de toda a categoria. Na 
sexta-feira, 26, o Comando de 
Greve da capital se reuniu no Fó-
rum Pedro Lessa e aprovou a in-
tensificação da greve para garantir 
a votação e aprovação do PLC 28 
no Senado na terça-feira, 30.

Os servidores são contrários à 
proposta apresentada pelo Ministé-
rio do Planejamento na quinta-fei-
ra, 25, que apresenta um reajuste de 
21,3%, parcelado em quatro anos. 
Na prática, o governo oferece a fi-

xação prévia do reajuste anual até 
janeiro de 2019, desconsiderando a 
inflação. Os percentuais propostos 
são os seguintes: 5,5% em 2016, 5% 
em 2017, 4,75% em 2018 e 4,5% em 
2019, sempre em janeiro. 

 “Essa proposta é muito ruim. Na 
verdade, é uma armadilha do go-
verno. Esses 21% não cobrem nem 
a inflação do período. Precisamos 
continuar a luta pela aprovação do 
nosso PL. Se a greve aumentar e se 
fortalecer, poderemos conseguir a 
aprovação de uma proposta melhor 
para os servidores”, afirma a direto-
ra do Sindicato Inês Leal de Castro.

Contra a proposta do governo, 
servidores intensificam a greve

Categoria vai fazer muito barulho no dia 30 para exigir a votação do PLC 28

Para o diretor Cléber Borges, a 
greve dos servidores do Judiciário 
é a mais forte dos últimos tempos e 
conseguiu forçar o governo a apre-
sentar uma contraproposta. “Essa 
proposta surgiu neste momento 
porque eles viram o tamanho da 
nossa greve e querem ganhar tem-
po para continuar nos enrolando, 
temos que intensificar a nossa mo-
bilização para garantir um reajuste 
decente”, comenta.

Chega de enrolação: PLC 28, Já!
Apesar da proposta indecente do 

governo Dilma Rousseff (PT), o 
PLC 28/2015 que recompõe o salá-
rio da categoria, congelado há nove 
anos, está na pauta da sessão do 
Senado do dia 30. Para pressionar 
pela votação, uma caravana com 
dezenas de servidores viaja para 
Brasília neste domingo, dia 28, para 
fazer muito barulho e forçar o presi-
dente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL)) a garantir a votação.

Mas a pressão não vai ser só em 
Brasília. Os servidores farão aqui em 
São Paulo uma grande manifestação 
para acompanhar a votação do PLC 
28. “Vamos fazer muito barulho na 
Avenida Paulista para exigir a vota-

Segunda-feira, dia 29
Arrastão nos tribunais e varas

Terça-feira, dia 30
Grande manifestação pela aprovação 
do PLC 28/2015, em frente ao Fórum 

Pedro Lessa, a partir das 11h.

Confira a agenda!

ção e aprovação do nosso projeto”, 
declarou a servidora do TRF-3 Ana 
Luiza de Figueiredo.

A concentração da manifestação 
será a partir das 11h, em frente ao 
Fórum Pedro Lessa, na avenida 
Paulista. Na segunda-feira, dia 29, 
será um novo dia de arrastões nos 
prédios e varas, para chamar todos 
os servidores para a luta por repo-
sição salarial. 

Diversos juízes e desembar-
gadores do Brasil estão mani-
festando apoio à luta dos ser-
vidores. Na quarta-feira, 24, a 
Presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região, de-
sembargadora Silvia Devonald, 
enviou ofícios à presidenta Dil-
ma Roussef (PT) e ao Presidente 
do Congresso Nacional, senador 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
defendendo a aprovação inte-
gral do PLC 28/2015.

Também declararam apoio os 
desembargadores Rogério Valle 
Ferreira e Maria Laura Fran-
co Lima de Faria (TRT-MG), 
Nery Sá e Silva de Azambuja 
(TRT-MS), Aldon Taglialegna 
(TRT-GO), Valtércio de Oli-
veira (TRT-BA), Edson Bueno 
Santos (TRT-MT) e Cesário Si-
queira Neto (TRE-SE).

Os magistrados que inte-
gram a Seção Judiciária Ron-
dônia (JF) e a Associação 
Mineira dos Advogados Tra-
balhista – AMAT também se 
manifestaram solidários à luta 
dos servidores pela recompo-
sição salarial.

Cresce o apoio 
dos magistrados

STF quer “melhorar um pouco”, mas reação de 
servidores é por PLC 28 integral

Diretor-geral recebeu dirigentes da Fenajufe no dia seguinte ao anúncio da proposta do governo

Reunião do Comando de Greve da capital: servidores vão fazer manifestação na Paulista

A reação pelo país afora dos 
servidores do Judiciário Federal e 
MPU em greve à contraproposta 
apresentada pelo governo é bem 
contundente: o Supremo Tribunal 
Federal, na figura de seu presiden-
te, deve exigir respeito à indepen-
dência entre os poderes, enfrentar 
a postura do Executivo e insistir 
na defesa e aprovação integral do 
PLC 28, previsto para pauta do Se-
nado de 30 de junho.

No entanto, não foi essa a postura 
que o diretor-geral do STF, Ama-
rildo Vieira, expôs aos servidores 
Adilson Santos, Cledo Vieira e Ira-
cema Pompermayer , coordenado-
res da federação nacional (Fenaju-
fe), e Maria Eugênia Lacerda e José 
Rodrigues, dirigentes do sindicato 
de Brasília (Sindjus-DF). Eles fo-
ram recebidos por ele na manhã 
da sexta-feira (26), dia seguinte à 
divulgação da proposta do gover-
no, que fixa percentuais regressi-
vos de reajuste para quatro anos, 
começando com 5,5% em janeiro 
próximo e terminando com 4,5% 
em 2019, já na gestão do sucessor 

da presidente Dilma Rousseff (PT).
Cobrado pelos servidores, Ama-

rildo comunicou à federação que o 
STF vai buscar melhorar a proposta 
junto ao governo e já trabalha com 
possível conversão da aplicação dos 
percentuais propostos pelo governo 
para GAJ, sinalizando ter jogado a 
toalha para o PLC 28. Não foi a re-
ação que poderia se desejar de quem 
atendeu a seguidos apelos do gover-
no, mesmo contra vontade e alertas 
dos servidores. Apelos para aguardar 
por uma negociação que levaria em 
conta a defasagem salarial e a espe-
cificidade do setor e que, ao final, 
resultou em algo que foge totalmente 
ao projeto de autoria do Poder Judi-
ciário. E que em nada se diferencia 
do apresentado ao conjunto dos ser-
vidores.Muitos se perguntam para 
que serviram as inúmeras reuniões 
de trabalho e negociação entre o STF 
e o Planejamento. 

O diretor-geral chegou a suge-
rir que a federação e os sindicatos 
consultem os servidores sobre o 
que é melhor de ser feito com os 
recursos oferecidos pelo governo, 

se incidi-lo sobre a GAJ, o venci-
mento-base ou um meio termo 
– praticamente, portando, dando 
como irreversível qualquer mu-
dança substancial na proposta.

Há cerca de três anos, o próprio 
Amarildo afirmou que o reajuste 
parcelado dos 15,8%, obtido na 
greve de 2012, seria acrescido no 
Judiciário de previsões orçamen-
tárias não utilizadas relativas às 
funções comissionadas. O resul-
tado dessa promessa é conhecido 
pela categoria: o Ministério do 
Planejamento disse não e ficou 
por isso mesmo.

Para dirigentes sindicais liga-
dos ao coletivo LutaFenajufe, ao 
sucumbir de imediato à lógica 
do governo e se limitar a defen-
der pequena melhoria, o STF abre 
mão do poder de pressão que tem 
e da autoridade constitucional 
que possui, o que, se usados, em 
última instância pode resultar na 
aprovação, senão integral, ao me-
nos bem mais próxima do proje-
to que seu presidente enviou ao 
Congresso Nacional.
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Arrastões, encontros diários e redes 
sociais fomentam a greve em SP

Engajamento das mulheres na organização e no comando também é peculiaridade desta greve

Servidores da Baixada Santista 
realizaram um grande ato regional, 
em frente à JT São Vicente, na últi-
ma sexta-feira, 26. 

A diretora do Sindicato Lynira 
Sardinha, informou que a primei-
ra “parcela” do reajuste, que seria 
paga em janeiro 2015, é de apenas 
5,5%, aquém da expectativa de in-
flação para 2015, que já ronda os 
9%. “Somente a aprovação do PLC 
28 recompõe a perda salarial de 
nove anos da categoria; não aceita-
remos migalhas, vamos fortalecer a 
luta”, conclui.

Estiveram presentes no ato, gre-
vistas da Justiça Federal de Santos e 
São Vicente e da Justiça do Trabalho 
de Praia Grande, São Vicente, San-
tos e Cubatão. 

Eles haviam se preparado para 
“recepcionar” a presidente do 
TRT2, desembargadora Sílvia De-
vonald, com um protesto para co-
brar a revogação da portaria GP 22. 
A portaria possibilita que servido-
res da Baixada sejam removidos e 
colocados arbitrariamente à dispo-
sição do tribunal.

A desembargadora estaria na ci-

dade para inaugurar o sistema de 
processo judicial eletrônico, mas na 
última hora cancelou a visita, ale-
gando problemas de agenda. 

Atividades na Baixada Santista 
Após o ato, o comando de greve 

se reuniu, fez um balanço do movi-
mento e definiu a programação da 
próxima semana, que inclui caravana 
a Brasília, caravana para Grande Ma-
nifestação pelo PLC 28, em frente ao 
Fórum Pedro Lessa, na Avenida Pau-
lista e outras atividades.

Leia matéria completa no site

Ato na Baixada Santista pede aprovação do PLC 28
Categoria também exigiu a revogação da Portaria 22 do TRT2

Dia 30 é dia de luta para 
os servidores em greve do 
Judiciário Federal de todo 
o país! O Sintrajud levará 
uma caravana a Brasília 
para exigir a votação e 
aprovação do PLC 28/2015, 
em pauta no Senado Federal. 
São dois ônibus, com 80 
pessoas da capital, interior e 
Baixada Santista. Em Brasília, 
servidores de todo o país 
farão vigília em frente ao STF 
na segunda-feira, dia 29, e 
ato público no Senado na 
terça-feira, dia 30. 

Sintrajud leva 
caravana a Brasília

A greve dos servidores do Judiciário 
Federal cresce em todo o estado de São 
Paulo. Na capital, a mobilização levou 
mais de quatro mil para a Avenida Pau-
lista, na última quarta-feira, dia 24, em 
assembleia geral.

Servidores e diretores do Sintrajud 
afirmam que esta é uma das maiores já 
deflagradas no estado e tem como mote 
a aprovação do PLC 28/2015 – projeto 
de recomposição dos salários, que estão 
congelado há nove anos.

Duas peculiaridades dessa forte mo-
bilização são a utilização das redes so-
ciais, principalmente o WhatsApp, e 
o engajamento das mulheres na orga-
nização e no comando. “As mulheres 
enfrentam várias pressões da família 
e da sociedade e, mesmo assim, estão 
engajadas”, observa José Dalmo, servi-
dor do TRF-3, que com outros servi-
dores e diretores do Sintrajud, constrói 
a mobilização no ABCD.  

Na avaliação do servidor, esta greve 
é uma das mais ativas. O comando de 
greve do ABCD já conseguiu adesão 
da Justiça Trabalhista São Bernardo 
do Campo, que é o 2º maior Fórum da 
Grande São Paulo; JF e JEF, também de 
São Bernardo do Campo, JF São Cae-
tano do Sul,  Santo André,  Diadema e  
Mauá.  “É, com certeza, a maior greve já 
deflagrada na região”, diz o servidor. 

Nas cidades da região, os servidores 
mais engajados na mobilização se re-
únem com frequência para discutir as 
atividades do dia e a forma como serão 
feitos os arrastões de esclarecimento, 
que também são diários.

Outros municípios da Região Metro-
politana que dão força ao movimento 
de greve no estado são Barueri, primeira 
cidade a parar, Justiça Federal e Traba-
lhista Osasco; JT Santana de Parnaíba; 
JT Jandira; JF Cajamar e Caieiras. 

Nesses locais, a busca pela adesão 
é feita dia a dia, diz Saulo Martins de 

Melo, diretor de base de Barueri.  “Faze-
mos arrastões para fortalecer e ampliar 
a greve; e percebemos que os servidores 
querem manter a greve até a aprovação 
do PLC 28”, diz.

A Justiça Trabalhista Guarulhos, 
maior fórum da Região Metropolitana, 
também mantém a greve com encon-
tros freqüentes e participação em todos 
os atos e assembléias gerais. Na última 
sexta-feira, a partalisação ganhou a ade-
são dos oficiais de justiça.

Na região do Alto Tietê, a JT Ribeirão 
Pires para nesta segunda-feira, dia 29. 
Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Mogi 
das Cruzes, Poá e Itaquaquecetuba já es-
tavam em greve e os servidores se man-
tém mobilizados com encontros presen-
ciais e twitaços.

Interior
O interior do estado tem novas ade-

sões. Na sexta-feira, 26, a Justiça Federal 
e o Juizado Especial Federal Sorocaba 
e JF São José dos Campos entraram na 
greve e dão força ao movimento, que já 
tinha JF e JEF Campinas e JFs de Jundiaí 
e de Marília. Essas cidades mantêm ape-
nas os serviços essenciais. 

A estratégia para manter o entusiasmo 
dos servidores no movimento paredista 
é a mesma – encontros diários, arrastões 
de esclarecimento, participação nas re-
des sociais.

Baixada Santista
Os servidores das JTs Cubatão, Gua-

rujá e Praia Grande, e JFs e JTs Santos e 
São Vicente continuam em greve e par-
ticipando de atos, assembleias e demais 
atividades da greve. Juntas essas cidades 
têm 85% de adesão.

Oficiais de justiça das JT e JF da Capi-
tal, e JT Santos, Cubatão, Guarujá, São 
Vicente, Praia Grande, São Bernardo 
do Campo e Mauá também continuam 
em greve.

Marcela Mattos

Assembleia geral da última quarta-feira, dia 24 de junho
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A greve chegou na semana pas-
sada aos únicos estados que ainda 
não haviam aderido à maior mo-
bilização da categoria. A adesão 
do Mato Grosso do Sul e do To-
cantins simboliza a dimensão na-
cional que a greve adquiriu e que 
deverá ficar evidente nesta terça-
-feira, 30, quando servidores de 
todo o país estarão com os olhos 
voltados para o Senado.

Já na segunda-feira estão progra-
mados arrastões, atos e assembleias 
em vários estados, não apenas para 
pressionar os senadores a aprovar o 
PLC 28/2015, como também para 
mostrar a rejeição da categoria à 
contraproposta apresentada pelo go-
verno Dilma (PT).

Em Brasília, uma comissão de ser-
vidores percorrerá gabinetes de sena-
dores no dia 30 e haverá também pi-
quetes e arrastões de convencimento 
nos locais de trabalho. A partir das 
15h, os servidores vão se concentrar 
no acampamento do SIndjus-DF ao 
lado do STF, para fazer um grande 
ato e acompanhar a sessão do plená-
rio do Senado.

Nos Estados
Em Minas Gerais, a semana co-

meçará com intensificação da greve  
em todos os tribunais e um ato pú-
blico ao meio-dia de segunda-feira 
em frente à sede do TRE. Os servi-
dores foram convocados a compa-
recer vestidos de camisas pretas. Na 
terça-feira, eles vão acompanhar a 
sessão do Senado por um telão em 
frente à Justiça Federal.

Mobilização agora é do tamanho do Brasil
Com a greve instalada em todos os estados, atividades nos dias 29 e 30 se intensificarão pela defesa do PLC 28 e

a rejeição à contraproposta do governo Dilma (PT)

O Rio Grande do Sul terá mutirões 
de chamamento à greve já na manhã 
de segunda-feira, em todos os ramos 
do Judiciário. O dia 30 dos gaúchos 
começará com um café da manhã nas 
varas trabalhistas e, à tarde, um ato-

-vigília aguardará a votação do proje-
to salarial no plenário do Senado.

No Paraná, primeiro estado a en-
trar em greve, os servidores das Jus-
tiças Federal, Trabalhista e Eleitoral 
farão na segunda-feira um ato uni-

ficado no calçadão de Londrina. Em 
Curitiba, uma assembleia definirá a 
posição da categoria no estado quan-
to à contraproposta do governo, mas 
o Sinjuspar já disse que se trata de 
uma “proposta ignóbil”.

Servidores do TRE da Miquelina, da Bri-
gadeiro, da Dr. Falcão e de outros prédios 
manifestaram total adesão à mobilização 
que a categoria está preparando para os 
dias 29 e 30. Nos cartórios da capital e do 
interior, servidores também estão se orga-
nizando para participar da greve.

Em conversa com os servidores na úl-
tima sexta-feira, 26, a juíza assessora da 
presidência do TRE, Carla Themis, mostrou 
ter percebido o fortalecimento da greve 
no Judiciário e o crescimento da adesão no 
Tribunal, principalmente para as atividades 
dos dias 29 e 30.

A juíza disse ter conversado com o pre-
sidente do TRE, desembargador Antonio 
Carlos Mathias Coltro, sobre os temas levan-
tados na audiência que ela concedeu a uma 

comissão de servidores na semana passada.
Na audiência, os servidores reivindica-

ram o direito de continuarem se reunindo 
no local de trabalho e reclamaram dos ex-
cessos do aparato policial que tem cercado 
as atividades da categoria no Tribunal. Eles 
se queixaram também da prática da admi-
nistração de registrar os nomes de quem 
participa das atividades.

Segundo a juíza, Coltro afirmou que não 
haverá mais essa solicitação de nomes dos 
participantes. O desembargador também 
teria sinalizado que o policiamento não 
poderá ser empregado para intimidar os 
servidores durante as atividades. Ainda 
na semana passada, o presidente do TRE 
divulgou um ofício de apoio à aprovação 
do PLC 28.

Paralisação total na Justiça Eleitoral
Servidores intensificam mobilização nos dias 29 e 30

Baixada Santista
29.06, às 11h – Encontro de grevistas na JT Santos e ida para JEF São Vicente
30.06 – Caravana para a Grande Manifestação pelo PLC 28 (Fórum Pedro Lessa)
01.07, às 14h – Reunião regional dos grevistas na JF Santos
02.07 – Caravana para Assembléia Geral em SP 

São Paulo
29.06 – GREVE TOTAL com arrastão nos locais de trabalho
30.06 – GREVE TOTAL e Grande Manifestação pelo PLC 28 
                        (em frente ao Fórum Pedro Lessa, a partir das 11h)
02.07, às 14h  - ASSEMBLEIA GERAL 
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