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A greve do Judiciário Federal em São Paulo vai crescer e 
se fortalecer ainda mais, decidiram os servidores nesta 
quarta-feira, 4, em assembleia que reuniu centenas 
de trabalhadores no Fórum Ruy Barbosa, na Barra 
Funda. Uma nova assembleia foi marcada para a 

terça-feira, 10 de junho, quando haverá também o 3º Apagão do 
Judiciário, além de uma manifestação na Avenida Paulista, diante 
do Fórum Pedro Lessa, da JF, em conjunto com outras categorias.

Nesse mesmo dia, o TRE fará uma paralisação de 24 horas. 
Também no dia 10, outras categorias do funcionalismo federal 
devem fazer paralisações e atos.

Em meio a sinais de ampliação do movimento grevista no interior 
do Estado, na Baixada Santista, na região do ABC e em outros Estados, 
a pressão dos servidores do Judiciário dirige-se agora ao Congresso 
Nacional. O objetivo é fazer com que o substitutivo ao Projeto de Lei 
6613/2009 tramite o mais rápido possível (ver reportagem no verso).

“A intenção é pautar esse projeto para a semana que vem na 
Comissão de Finanças e Tributação (da Câmara dos Deputados)”, 
disse Adilson Rodrigues, diretor do Sintrajud e da Fenajufe. Ele 
convocou os servidores a realizar na próxima semana, em Brasília, 
uma grande mobilização, capaz de impressionar os integrantes da 
Comissão.

PEC 59: ameaça de perda de direitos
É também no Congresso que se concentra a luta contra a 

PEC 59/2013, que cria um Estatuto Único para os servidores do 
Judiciário Federal e os da Justiça estadual, ameaçando retirar 
direitos assegurados pelo Regime Jurídico Único dos servidores 
(Lei 8112/90). 

A assembleia no Fórum Ruy Barbosa foi precedida por um ato 
público pela rejeição da PEC. Como forma de aumentar a pressão, 
os servidores decidiram realizar uma série de ações. Um abaixo-
assinado vai circular entre os servidores de todos os tribunais, 
pedindo que os presidentes regionais de cada tribunal se manifestem 
perante o STF contra a PEC e também contra a criação de carreiras 
exclusivas nos tribunais superiores. 

Outro instrumento são as ligações telefônicas para o serviço 
Alô Senado (0800 61 2211): a ideia é fazer um grande número 
de ligações para convencer os senadores de que a PEC encontra 
forte resistência na categoria.

Arrastão com batucada
As atividades na Barra Funda atraíram servidores de diversos 

tribunais e fóruns e de muitos municípios do interior, da Grande 
São Paulo e da Baixada Santista. Na JF de São Bernardo do Campo, 
a greve vem aumentando gradualmente e deve obter adesão total 
nos próximos dias, disse o servidor Fausto Correia.  “A greve é um 
direito individual, mas seu exercício é coletivo e se constrói aos 
poucos”, declarou Correia. 

“Aqui [na JT], a mobilização está ainda mais forte do que na 
campanha salarial de 2012 e já começa a render frutos”, afirmou a 
servidora Natália Bohrer, da JT. 

Dispostos a prosseguir a luta, os servidores encerraram a 
assembleia com um “arrastão” que percorreu 10 andares do Fórum 
Ruy Barbosa, ao som de batucada, apitos e refrões, convocando 
colegas ainda renitentes para aderir à greve. 

Greve ganha força e 
caminha para 3º Apagão

Servidores cruzam os braços por todo o Estado e decidem aumentar pressão sobre o Congresso por reajuste e contra a PEC 59.

04.06.14 - Servidores votam continuidade da greve

04.06.14 - Arrastão teve batucada e percorreu 10 andares

04.06.14 - Ato contra a PEC 59
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Na terça-feira, 3, cerca de 40 servidores da 
Justiça Federal em Presidente Prudente cruzaram 
os braços. Com a paralisação de quase 70% do 
quadro de servidores, deixaram de funcionar 
a 3ª e a 5ª varas, alem do setor administrativo, 
informou a servidora Eliana Galindo. 

Após visita do comando de greve de Marília, 
os servidores de Tupã decidiram paralisar 
as atividades por 24 horas na quarta-feira, 
4, e avaliar a adesão à greve. Em Marília, os 
servidores da Justiça Federal decidiram em 
assembleia realizada na última sexta-feira, 30, 
aderir à greve a partir desta semana. Somente 

as audiências serão mantidas.
A greve também dá sinais de crescimento 

no ABC paulista, onde os servidores da 2ª vara 
e dos setores de protocolo e distribuição da 
JF de São Bernardo do Campo aderiram em 
peso, com participação expressiva também nas 
demais varas.

Na Baixada Santista, o movimento paredista 
já chegou à Justiça Federal de Santos e a Justiça 
do Trabalho em Praia Grande, São Vicente, 
Guarujá, Cubatão e Santos. Lá, os servidores 
preparam um ato público na sexta-feira, 6, ao 
meio dia, em frente à JF Santos.

Parados desde o dia 29 de abril, os colegas do 
Mato Grosso realizariam na quinta-feira, 5, uma 
assembleia geral para avaliar o movimento e definir 
os próximos passos. Na Bahia, a assembleia do dia 3 
aprovou a continuidade da greve e intensificação do 
movimento em todo o Estado. O mesmo foi definido 
em assembleia no Rio Grande do Sul. 

Os colegas gaúchos, aliás, têm realizado arrastões 
diários e ações de greve por todos os locais de 
trabalho. Em uma das últimas, com fitas, correntes 
e cartazes, foi demarcada a cena do crime de um 
“assassinato da carreira”, chamando a atenção 
para a luta contra a PEC 59/13 e contra as carreiras 

exclusivas, pautas do movimento grevista.
Os servidores de Alagoas disseram durante a 

Ampliada da Fenajufe, no dia 1º, que o indicativo 
no estado é de começar a greve a partir do dia 11. 
No Maranhão, a categoria será convocada a parar 
nas assembleias setoriais da semana.   

Representante da nova diretoria eleita para o 
sindicato de Minas Gerais (Sitraemg), Célio Izidoro, 
afirmou na Ampliada que ampliar a mobilização e 
convencer os servidores a aderir à greve é a primeira 
tarefa para a gestão que se inicia. “Este é o desafio 
que está dado para que a gente possa colocar Minas 
na vanguarda desta greve nacional”, disse.

A greve no resto do país Mobilização no interior

Comando de Greve e STF 
levam proposta salarial 

à Câmara
Rodada de assembleias vai avaliar proposta e decidir sobre 

ampliação da greve para enfrentar ameaças 
como a PEC 59 e veto de Dilma a reajustes

Delegações de três dos quatro 
estados em greve no Judiciário Federal 
e dirigentes da federação nacional 
(Fenajufe) levaram junto com a 
Direção-Geral do STF a proposta 
de reposição salarial formatada na 
comissão de negociação à Câmara 
dos Deputados. A entrega do texto 
substitutivo ao PL 6613/2009 ao 
deputado João Dado (SSD-SP), relator 
da matéria na Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara, ocorreu 
na terça-feira (3) e coincidiu com a 
instalação do Comando Nacional de 
Greve na Fenajufe, em Brasília. 

Ofício de quatro linhas que expressa 
o interesse do STF no projeto e na 
sua adaptação à nova realidade foi 

entregue ao deputado pelo diretor-
geral, Miguel Fonseca, que assina o 
documento. Também foram entregues 
as justificativas e o texto do substitutivo, 
que fixa a GAJ (Gratificação 
Judiciária) em 90% para ser aplicada 
ao vencimento básico que já constava 
no projeto. O PL 6613, denominado 
de ‘PCS-4’, está parado na Comissão 
de Finanças em decorrência de vetos 
de dois presidentes do governo do 
PT, primeiro Lula e depois Dilma, a 
previsões orçamentárias apresentadas 
nos últimos anos pelo Poder Judiciário. 

Ofício ao Planejamento
Pelos servidores, participaram 

dirigentes da federação e delegações de 

servidores do Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso e de São Paulo – três dos quatro 
estados em greve – e do Rio de Janeiro. 
Representaram o STF, além de Miguel 
Fonseca, Rubens Dusi, coordenador da 
mesa de negociação, e Roberto Bezerra, 
secretário de Gestão de Pessoas. 

Os servidores pediram ao 
parlamentar agilidade na apresentação 
do substitutivo – trabalha-se com a 
perspectiva de que isso ocorra em 
poucos dias, embora João Dado 

não tenha chegado a assegurar 
prazos. O STF deverá encaminhar 
ao Ministério do Planejamento 
documento consolidando as previsões 
orçamentárias dos tribunais superiores 
para 2015 relativas ao projeto.

A atuação do ministro Joaquim 
Barbosa a favor da proposta, que 
não leva a assinatura dele, também 
foi cobrada. O texto substitutivo foi 
elaborado na comissão de negociação 
instalada há cerca de um mês. 

Servidores em greve impulsionam luta contra a PEC 59
Sob pressão da categoria, Valdir Raupp assegura que PEC não será pautada e CNJ deve emitir novo posicionamento contrário

03.06.14 - Fenajufe entrega proposta salarial à Câmara

Joana Darc

Na terça-feira, 3, o Comando Nacional 
de Greve da Fenajufe esteve no Senado 
Federal e conversou com o relator da PEC 
59/13 (Estatuto do Judiciário), senador 
Valdir Raupp (PMDB/RO), que se 
mostrou reticente quanto à possibilidade 
de avanço da proposta no Senado, em 
razão da possível inconstitucionalidade. 
Os servidores expuseram ao senador que 
o combate à PEC 59 é um dos pontos 
principais da pauta da greve no Judiciário 
Federal, instalada em quatro estados. 
A categoria defende a manutenção do 
regime jurídico único.

“O Senador disse que a Proposta 
não deve ser pautada neste ano, e que 
chegou a cogitar o abandono da relatoria 
em razão do impasse por ela gerado”, 
informou Tarcísio Ferreira, diretor da 
Fenajufe e do Sintrajud. Ele integra o 
comando junto com outros dirigentes 
da Fenajufe e com representantes dos 
Estados em greve.

Raupp informou também que um 
novo parecer do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) pode ser determinante para 

a elaboração do relatório. Em audiência 
com a Fenajufe e servidores do RS nesta 
quarta-feira, 4, Saulo Bahia, conselheiro 
do CNJ, informou que já está pronta uma 
minuta da nota técnica do CNJ revendo 
o posicionamento do Conselho sobre a 
PEC. Em 2009, foi emitida nota técnica 
com parecer favorável à Proposta. 
Segundo o conselheiro, a nota anterior 
não teria enfrentado aspectos relativos 
à legalidade da proposta e à autonomia 
dos estados.

“A minuta da nota foi elaborada por 
ele (Saulo) e pelo conselheiro Fabiano 
Silveira e já teria o ‘de acordo’ de Joaquim 
Barbosa. Foi dito ainda que a maioria dos 
conselheiros vem se posicionando contra 
esta PEC”, disse Tarcisio, ressaltando que 
a aprovação da nota pode acontecer na 
próxima reunião do Conselho, no dia 16. 
A proposta estava pautada para ontem, 
mas não chegou a ser apreciada.

A pressão dos servidores do Judiciário 
Federal em várias frentes tem surtido 
efeito. A elaboração da minuta com 
uma mudança de posicionamento 

do CNJ sobre a PEC 59, a instalação 
da mesa de negociação no STF, a 
elaboração do substitutivo ao PL 
6613/2009 e o afastamento da ameaça 
das carreiras exclusivas dos tribunais 
superiores, entre outras conquistas, só 
são possíveis com a continuidade e o 
fortalecimento do movimento grevista. 

A PEC 59 e as carreiras exclusivas vêm 
sendo enfrentadas pela greve como 
questões preliminares necessárias ao 
avanço da discussão salarial, que estaria 
diretamente prejudicada em caso de 
avanço dessas ameaças. “As conquistas 
são resultado da luta dos servidores”, 
completou Tarcisio.

04.06.14 - Comando nacional de greve em audiência com Saulo Bahia, do CNJ

Joana Darc


