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Manter, fortalecer e ampliar a 
greve. Essas foram as decisões da 
assembleia realizada em frente ao 
TRF-3 na quinta-feira, 29. Para dar 
conta dessas tarefas, os servidores 
estão organizando caravanas para 
ir aos grandes prédios onde a greve 
ainda não foi instalada e às cidades 
pólo no interior do estado.

Uma nova assembleia foi marca-
da para quarta-feira, 4 de junho, no 
fórum Trabalhista Ruy Barbosa.

A avaliação do comando de gre-
ve é que a mobilização cumpriu sua 
primeira tarefa, que foi arrancar do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
uma proposta de reposição das per-
das salariais acumuladas desde 2006.

“A mesa de negociação só foi 
instalada após o início da greve na 
Bahia, Mato Grosso; e indicação de 

início de greve em SP e no Rio Gran-
de do Sul”, disse Adilson Rodrigues, 
ao destacar que os trabalhos inicia-
dos em 9 de maio resultaram num 
substitutivo ao PL 6613/09.

O texto está sendo elaborado pelo 
STF e as conversas com o deputado 
relator do projeto na Comissão de 
Finanças e Tributação (CFT) já estão 
acontecendo. O substitutivo acrescerá 
sobre a tabela original de vencimento 
básico do PL 6613 a GAJ de 90%.

Fortalecer a greve
Fortalecer a greve neste mo-

mento é fundamental para exigir 
do STF a formalização da proposta 
salarial. A greve vai pressionar o go-
verno Dilma Rousseff (PT) a acei-
tar a proposta. Os cálculos feitos 
por Washington Moura Lima, que 

assessora o Sintrajud e a Fenajufe, 
mostram que o impacto orçamen-
tário do substitutivo não chegam a 
4% do limite imposto pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal ao orça-
mento do Poder Judiciário.

Contra a PEC 59
A categoria também está em cam-

panha contra a PEC 59, que criaria 
um estatuto único para os servidores 
do Judiciário em todo o país, estadu-
ais e federais. Tal proposta nivelaria 
por baixo direitos e salários, tirando 
os federais do alcance da lei 8112/90. 
“Temos que avisar os colegas que essa 
PEC já foi aprovada na Câmara e está 
no Senado, pronta para ser aprovada. 
Nossa greve é contra a PEC 59”, disse 
à assembleia o servidor Marcus Verg-
ne, da JT/ Barra Funda.

Greve continua!
Paralisação segue para que STF formalize proposta de reajuste

Kit Gaion

29.05.14 - 2º Apagão no TRF-3



Presidente do STF, Joaquim Bar-
bosa concordou com a proposta de 
recomposição salarial da comissão 
de negociação. Por meio da Direção-
-Geral do órgão, orientou aos demais 
tribunais e conselhos superiores a in-
cluírem previsão orçamentária para 
isso. O ‘de acordo’ do ministro ocorre 
entre dois ‘apagões’ do Judiciário Fe-
deral em quatro estados, que aumen-
tam a pressão sobre o governo Dilma 
(PT) e o STF. 

A proposta ainda será levada a 
assembleias nos estados e à reunião 
ampliada Fenajufe, que ocorre do-
mingo (1º), em Brasília, reunindo  
representantes da categoria eleitos 
nos estados.

O texto que deverá substituir o do 
PL 6613/2009, que está parado na Co-
missão de Finanças da Câmara, prevê 
a utilização da tabela de vencimentos 
básicos deste projeto, sobre a qual se-
ria aplicada a GAJ de 90%. Percentual 
que já é o valor que a Gratificação Ju-
diciária atingirá em janeiro, quando 
for concedida a terceira e última par-
cela do reajuste conquistado em 2012. 

Rubens Dusi levou a Barbosa
O resultado das negociações foi 

levado a Barbosa, na terça (27), pelo 
coordenador da mesa, Rubens Dusi, 
do STF. Na mesma data, o diretor-
-geral do Supremo, Miguel Fonseca, 
encaminhou ofício aos demais dire-
tores-gerais orientando a inclusão da 
previsão de recursos na proposta de 
orçamento para que o projeto salarial 
possa ser implantado em 2015.

A mesa de negociação foi insta-
lada em 9 de maio, resultado da rei-
vindicação dos servidores que vinha 
sendo feita há oito meses. “O grande 
desafio é pressionar os tribunais a in-
cluir a previsão orçamentária e o STF 
a não permitir que o governo Dilma 
volte a interferir na autonomia do 
Poder Judiciário”, disse Adilson Ro-
drigues, da Fenajufe e do Sintrajud.

Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo também fortaleceram a greve ao aderi-
rem do 2º Apagão do Judiciário. Concentrados em 
frente à sede da Rua Miquelina, os trabalhadores 
debateram as principais reivindicações do movi-
mento, como o direito à data-base, a reposição 
das perdas salariais e o veto à PEC/59 e à criação 
de carreiras exclusivas nos tribunais superiores.

“A luta pela data-base continua sendo o nos-
so foco de luta. É um direito constitucional de 
todos os trabalhadores e precisa ser respeitado”, 
afirmou Raquel Morel Gonzaga, diretora de base 
do Sintrajud, ressaltando que independente da 
conquista salarial a luta pela data-base tem que 
continuar em toda a categoria.

Em assembleia, os servidores mantiveram o 
indicativo de uma nova paralisação no dia 10 de 
junho, data em a Confederação dos Trabalhadores 
no Serviço Público Federal (Condsef), que repre-
senta mais de 340 mil servidores em todo o país, 
promete parar sua base em todo o país. A data 
representará o apoio da Eleitoral à campanha sa-

Na Justiça Trabalhista, 2º Apagão supera o 1º

Servidores do TRE preparam novo dia de protesto

larial unificada. A construção para o dia 10 será 
realizada ao longo da próxima semana. 

“Eu participei de uma das assembleias para 
entender melhor quais são as reivindicações da 
categoria. Ao saber da proposta da criação de 
carreira exclusiva para os tribunais superiores, do 
estatuto único do judiciário (PEC/59) e de que não 
temos direito nem à data-base resolvi parar como 
forma de mostrar a minha insatisfação. Somente 
com pressão podemos conseguir alguma coisa. 
Temos que lutar”, disse uma servidora. 

STF orienta tribunais a incluir 
previsão para proposta 
salarial no Orçamento

Orientação partiu de Joaquim Barbosa; 
proposta que saiu da mesa de negociação 
será levada a assembleias; greve precisa 
crescer para pressionar Dilma a não vetar

Ennio Brauns

Joca Duarte

29.05.14 - 2º Apagão no TRE

29.05.14 - 2º Apagão no Fórum Trabalhista da Barra Funda

O 2º Apagão do Judiciário no Fórum Ruy Bar-
bosa da Justiça Trabalhista, na Barra Funda, ga-
nhou proporções ainda maiores do que o 1º Apa-
gão, realizado na semana anterior. De um total 
de 92 balcões do Fórum, 80 ficaram fechados.

O Apagão provocou ainda o cancelamento 
de audiências em 23 secretarias. Não houve lei-
lão judicial não e não funcionaram o protocolo e 
a distribuição. Os fóruns da avenida Rio Branco 
e da Zona Leste também ficaram fechados. Mais 
de 700 servidores participaram do protesto. 
Grande parte deles se concentrou no ato público 
que a categoria organizou no saguão do Fórum.

Ali eles assistiram à palestra de Carmen 
Bressane, coordenadora do Núcleo São Paulo 
da Auditoria Cidadã da Dívida. Advogada e ex-
-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal (delegacia sindical de 
São Paulo). Carmen falou sobre a relação entre 
a dívida pública brasileira, as reivindicações dos 

servidores e a falta de acesso a serviços públicos 
de qualidade para a maioria da população.

Também estiveram presentes no ato a presi-
dente da Associação dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da 2ª Região (Amatra-2), Patrícia Almeida 
Ramos, além de diretores das seções do Fórum e 
servidores da JT em Itapecerica da Serra e Barueri. 
“A união de esforços dos servidores e dos magistra-
dos é crucial para a melhoria das condições de tra-
balho e a valorização salarial”, disse Patrícia.

A diretora do Sintrajud e servidora da JT Inês 
Leal de Castro destacou que na própria Justiça 
Trabalhista, cuja missão é garantir o respeito aos 
direitos dos trabalhadores, muitos servidores 
trabalham aos sábados sem receber hora extra.

Após o ato público, os servidores partiram 
em caravana para a Avenida Paulista, onde se 
juntariam aos demais trabalhadores do Judiciá-
rio Federal para a manifestação e a assembleia 
geral que discutiria os rumos da greve. 


