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Servidores de todo o país cercam o Congresso Nacional 
e prometem resistir em defesa da reposição salarial

Agenda Nacional

27/08 - 9h- Marcha Unificada dos Servidores Públicos Federais à Brasília;

Agenda Estadual

24 a 26/08 - Apagão Total;
27/08, Quinta-feira – 14h – Ato pela Reposição Salarial, concentração no JEF, na Paulista;
31/08, Segunda-feira – 14h – Assembleia Geral no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, Barra Funda.
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Categoria recebe apoio em todo o país
A Associação dos Magistrados 

da Justiça do Trabalho da 10ª Re-
gião (Amatra-10), que representa 
os Magistrados do Trabalho do 
Distrito Federal e do Tocantins, 
manifestou apoio à derrubada do 
veto 26, referente ao PLC 28/2015.

Em nota, a Amatra enfatiza que 
a Câmara dos Deputados e o Sena-
do Federal votaram o projeto “com 
responsabilidade e absoluta con-

vicção de que a implementação do 
reajuste é possível financeiramente 
para o país.” E ressalta a importân-
cia da luta dos servidores “para se 
garantir um Poder Judiciário digno 
dos cidadãos brasileiros.”

Santa Catarina
A Assembleia Legislativa de 

Santa Catarina solicitou que a 
bancada do estado no Congres-

so Nacional vote a favor do PLC 
28/2015, rejeitando o veto 26.

No pedido, o presidente da Casa, 
deputado Gelson Marisio, afirma 
que a rejeição do veto contribui 
para “a democracia, para a inviola-
bilidade da Constituição Federal e 
dos direitos fundamentais, para o 
fortalecimento do Poder Judiciário”.

Para pedir que o veto 26 seja 
incluído na pauta da sessão do 

Congresso Nacional, o presidente 
do TRF da 1ª Região, desembar-
gador Cândido Ribeiro, enviou 
ofício ao Congresso no dia 19.

No ofício, o desembargador re-
conhece o direito dos servidores 
de rejeitarem a proposta apresen-
tada pelo diretor geral do STF, 
Amarildo Vieira, e enfatiza a ne-
cessidade e urgência de se discu-
tir o veto ao PLC 28/2015.

Amatra-10 e Assembleia Legislativa de Santa Catarina defendem a derrubada do veto 26

A greve dos servidores do Judiciário 
Federal, uma das maiores da história da 
categoria, foi tema de uma aula na Facul-
dade de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP), no Largo São Francisco.

Convidados pelo professor Jorge 
Luiz Souto Maior, que também é juiz 
do trabalho, servidores de São Paulo e 
de Campinas estiveram na faculdade 
no dia 6 de agosto e explicaram os mo-

Greve é tema de aula na USP
Servidores explicam motivos da mobilização a alunos de Direito Trabalhadores vão às ruas no 

dia 18 de setembro para protes-
tar contra o governo Dilma, o 
ajuste fiscal e a oposição de di-
reita que se alia ao governo para 
atacar direitos trabalhistas.

A realização da manifestação 
foi aprovada pela Coordena-
ção da CSP-Conlutas, central 
sindical a que o Sintrajud é fi-
liado. A Central entende que 
não há diferença entre o gover-
no do PT e a oposição de di-
reita nos recentes ataques aos 
trabalhadores.

Além do ajuste fiscal, esses 
ataques incluem o Plano de 
Proteção ao Emprego (PPE), o 
projeto das terceirizações e as 
medidas provisórias 664 e 665, 
que reduziram direitos como o 
seguro-desemprego e o abono 
salarial anual (PIS).

Para a CSP-Conlutas, é ne-
cessário formar um terceiro 
campo, que seja das lutas dos 
trabalhadores em defesa de 
seus direitos.

Dia 18 grande marcha dos 
trabalhadores!

18 de setembro: grande marcha 
dos trabalhadores em SP

19 de setembro: plenária 
nacional para discutir a 
continuidade da mobilização

Agenda:

Na luta para defender seu direito 
de greve, os servidores consegui-
ram mais uma vitória no dia 21, 
quando o Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) indeferiu a liminar solici-
tada pela União em uma ação que 
pedia a permanência de pelo me-
nos 80% dos servidores trabalhan-
do nos cartórios eleitorais durante 
o período da mobilização. 

Alegando que a greve traz riscos 
à realização das eleições de 2016, 
“em razão das metas que devem ser 
obrigatoriamente cumpridas, rela-
cionadas à biometria”, a ação pedia 
também que fosse fixado o mínimo 
de 90% dos servidores trabalhando 
nas secretarias de Tecnologia da 

Informação e de Administração do 
TSE e de 50% nas demais áreas da 
Justiça Eleitoral. 

A multa para os sindicatos que 
descumprissem a exigência, de 
acordo com a ação impetrada pela 
Advocacia-Geral da União, seria 
de R$ 500 mil por dia, sob regime 
de solidariedade com os servidores 
“recalcitrantes”. 

Ao negar a liminar, a ministra 
do STJ Regina Helena Costa lem-
brou que greve “é direito consti-
tucionalmente garantido” e afir-
mou que a Advocacia-Geral da 
União não demonstrou o caráter 
abusivo da mobilização dos ser-
vidores do Judiciário.

STJ nega liminar contra a greve
na Justiça Eleitoral

União alegava riscos à eleição de 2016 por causa das metas para implantação da biometria

tivos da greve para uma sala repleta de 
futuros advogados.

Eles ressaltaram que a mobilização 
tem por objetivo fazer valer o direto 
constitucional de reajuste dos salários 
deteriorados pelas perdas inflacionárias.

 “Apesar de termos direito à data-ba-
se e à revisão geral anual, o governo fe-
deral descumpre esse preceito consti-
tucional”, disse Erlon Sampaio, oficial 
de justiça da JF e diretor do Sintrajud, 
citando o artigo 37 da Constituição. 

Erlon mostrou aos alunos que, por 
causa dessa “negligência” do governo 
federal,  os servidores são obrigados 
a buscar a aprovação de um projeto 
de lei, cuja iniciativa deve ser do STF, 
para o reajuste de seus salários. “O Ju-
diciário Federal é a única categoria que 
precisa de aprovação dos três poderes 
da República para conseguir reajuste 
de salário”, afirmou.

 “A greve é mais que um direito, é 
uma liberdade de reagir quando sua 
dignidade está sendo atacada”, disse o 
professor Souto Maior.

Ministra Regina Helena Costa: “direito garantido” 
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Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no Estado de São Paulo

Jornal do Judiciário

Enquanto milhares de servi-
dores do Judiciário Federal e do 
MPU de mais de duas dezenas 
de estados do país protestavam 
do lado de fora da sede do Legis-
lativo, o presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
anunciou a convocação de sessão 
do Congresso Nacional para o dia 
2 de setembro, quarta-feira da se-
mana que vem.

A informação foi dada na sessão 
do Senado Federal desta terça-feira 
(25). O veto 26, referente ao PLC 
28/2015, é o 23º ítem da pauta.

Em seguida, o senador pôs 
em pauta e aprovou o PLC 41, 

Por Hélco Duarte Filho já com o substitutivo enviado 
pela Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR). A proposta para 
os servidores do MPU é basica-
mente a mesma do projeto que o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
tenta impor aos servidores do 
Judiciário Federal.

O sentimento da categoria, den-
tro e fora do Congresso, é de que 
está em curso uma articulação 
entre lideranças parlamentares e 
o governo Dilma contra os dois 
projetos pelos quais servidores do 
MPU e Judiciário Federal lutam. 
Não é público o teor dessa suposta 
negociação. Nesta terça, os jornais 
noticiaram que o Planalto teria li-
berado R$ 500 milhões em emen-
das individuais de parlamentares.  

A manifestação prosseguia du-
rante toda a votação. O barulho 
provocado pelas vuvuzelas era 
grande. As cornetas tocavam in-
tercaladas a discursos de servi-
dores, que criticam o presidente 
do STF, Ricardo Lewandowski, e 
cobram dos parlamentares o com-
promisso assumido com a derru-

bada do veto da presidente Dilma 
Rousseff (PT) ao PLC 28, o pro-
jeto salarial dos trabalhadores do 
Judiciário Federal. 

Ao longo de toda essa terça, ser-
vidores procuraram parlamenta-
res e defendiam a derrubada do 
veto e reforçavam o pedido de 
apoio a essa luta. 

Renan marca sessão conjunta para dia 2
Presidente do Senado anunciou data da sessão enquanto milhares protestam do lado de fora do Congresso;

senadores aprovaram substituto do MPU que desrespeita servidores

Milhares de servidores pressionam parlamentares em Brasília, nesta terça, 25

Em São Paulo, os servidores do 
Judiciário Federal de São Paulo 
continuam em greve pela derru-
bada do veto da presidente Dilma 
Rousseff (PT) ao PLC 28/2015 e 
pela reposição salarial. A manu-
tenção e intensificação da mobili-
zação foram decididas em assem-
bleia realizada na segunda-feira, 
24, no Fórum Trabalhista Ruy 
Barbosa, na Barra Funda.

Estes próximos dias são decisivos 
para a categoria, uma vez que a ses-
são conjunta do Congresso Nacio-
nal foi convocada pelo presidente 
do Senado e Congresso Nacional, 
Renan Calheiros (PMDB-AL) para 
o dia 2, quarta-feira da próxima se-
mana, e o veto está pautado. 

Para fazer pressão sobre o Congres-
so, servidores de todos os estados do 
Brasil estão em Brasília. Nesta terça-
-feira, 25, cerca de dez mil fizeram Ato 
Nacional na Esplanada dos Ministé-
rios exigindo a convocação da sessão 
e rejeição do veto ao PLC 28.

Os que ficaram em São Paulo, fize-
ram ato e vigília em frente ao Fórum 
Pedro Lessa, na Paulista. Os manifes-
tantes conversaram com a categoria 
e fizeram muito barulho para pres-
sionar pela reposição salarial.

Ainda nesta semana, na quinta-
-feira,  27, em São Paulo, servido-
res realizarão novo ato em frente 
ao Juizado Especial Federal (JEF), 
na Avenida Paulista, às 14h. 

A diretora do Sindicato e servido-

Servidores mantêm greve pela derrubada do veto
Em São Paulo, Brasília e em todo o país categoria pressiona pela reposição salarial

ra da JT Inês Leal de Castro, acredita 
que o momento é decisivo e requer 
ainda mais disposição de luta da 
categoria. “Começamos nossa gre-
ve em um momento de grave crise 
política do governo, agora o gover-
no está se reorganizando, fazendo 
reuniões de cúpula e conseguindo 
aliados nos mais diversos setores; o 
mais novo aliado é Renan Calhei-
ros, que tinha se comprometido em 
pautar nosso projeto e recuou.”  

Para ela, o momento exige mobi-
lização e atitude.  “Agora precisamos 
transformar nossa indignação em 
ação e exigir a derrubada do veto, 
não podemos aceitar mais acordos 
baseados neste ajuste fiscal, que na 
verdade é arrocho salarial, e que pre-
judiquem a categoria”, declarou Inês.

Ela enfatiza que as dificuldades 
se intensificam para os servidores 
no Legislativo. No Senado Federal, 
onde antes representantes da ca-
tegoria tinham trânsito livre para 
conversas com os senadores, desde 
a semana passada têm a entrada di-
ficultada. Na avaliação da diretora, 
essa nova realidade é reflexo das 
mudanças no cenário político, o 
que exige uma postura ainda mais 
aguerrida da categoria.

“O que vai fazer o veto ser der-
rubado ou não é nossa presença 
e força em Brasília, então vamos 
lá lutar com unhas e dentes para 
derrubar o veto”, afirmou o diretor 
do Sindicato Romeu Meirelles.

Contra o ajuste fiscal de Dilma (PT)
Para fortalecer a luta, os servidores 

também aprovaram na assembleia 
geral a participação de atos em con-
junto com as demais categorias de 
servidores públicos federais, a exem-
plo do que aconteceu em São Paulo 
na última terça-feira, dia 18. 

O trabalhador da JT Henrique Sales 
ressaltou a importância de unir forças 
com as outras categorias para comba-
ter a política econômica e de arrocho 
salarial do governo de Dilma Rousseff 
(PT). “Os servidores do Judiciário es-
tão em um nível mais avançado de luta 
e tem uma defasagem salarial maior, 
mesmo assim é importante fazer atos 
conjuntos. Isso não quer dizer que 
vamos unificar a pauta, iremos todos 
com nossas bandeiras e pautas pró-
prias, mas devemos juntar forças para 
combater o ajuste fiscal e a política de 
arrocho salarial do governo que é igual 
para todos os trabalhadores”, afirmou.

Por isso os servidores do Judiciário 
Federal participam da Marcha dos 
Servidores Públicos Federais, que 
também estão em greve e buscam 
reposição salarial. A manifestação 
acontece nesta quinta-feira, 27, em 
Brasília. A proposta é mostrar aos 
parlamentares a insatisfação do con-
junto dos servidores, as necessidades 
e reivindicações de cada categoria. 

A próxima assembleia geral acon-
tecerá na segunda-feira, dia 31, às 
14h, no Fórum Trabalhista Ruy Bar-
bosa, na Barra Funda.

J. Duran Machfee

Assembleia geral no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa (Barra Funda), nesta segunda,24
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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”. 

Fortaleça a luta dos trabalhadores. 

Com uma greve instalada há 
dois meses e meio, os servidores 
do Judiciário Federal em São Pau-
lo contam com a união da cate-
goria para manter a mobilização. 
Associar-se ao Sindicato é o modo 
efetivo de fortalecer essa luta.

O Sintrajud é um sindicato inde-
pendente e livre de amarras com 
os governos, com quase 19 anos 

de história em defesa da valoriza-
ção dos servidores do Judiciário.

Se você ainda não é associado, 
agora é o momento de fazer parte 
dessa história e ainda aproveitar 
os muitos benefícios que o Sin-
dicato lhe oferece, como apoio 
jurídico e psicológico e convê-
nios, além da luta em defesa da 
sua carreira!

Quem se associa ao Sindicato fortalece 
a luta da categoria

Com a aprovação do PLC 28 
no Senado e o veto da presidente 
Dilma Rousseff (PT) ao projeto, o 
Sintrajud tem financiado o envio 
de caravanas para Brasília, onde os 
servidores vêm mostrando a todo 
o país sua disposição de lutar até o 
fim pela reposição salarial.

Para sustentar esse esforço, é 
preciso que todos colaborem para 
o Fundo de Greve. É desse fundo 
que sai o dinheiro para contratar 
os ônibus que levam os grevistas a 
Brasília e que trazem os servidores 
de fora da capital paulista para as 

assembléias e atos estaduais.
O Fundo também financia a 

compra de faixas, banners, bandei-
ras, barracas, apitos e outros mate-
riais indispensáveis à mobilização. 

Embora tenha direito a uma 
parte da arrecadação do Impos-
to Sindical, o Sintrajud é contra a 
cobrança compulsória, devolve o 
tributo ao servidor e defende que 
um sindicato independente deve 
se sustentar com contribuições vo-
luntárias. Arrecadar doações para 
um fundo de greve é tradição no 
movimento sindical combativo.

VENHA PARA O SINDICATO E AJUDE A FORTALECER A LUTA!

Doe ao Fundo de Greve

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo
CNPJ 01.202.841/0001-44


