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Os servidores do Judiciário Federal estão em luta pela 
aprovação da recomposição dos seus salários, congelados 
há nove anos.

Na quarta-feira, dia 10, a categoria cruza os braços por 
24h e se reúne em assembleia geral para decidir se faz gre-
ve por tempo indeterminado.

Uma análise da conjuntura econômica e política, entre-
tanto, mostra que essa luta é árdua.

Sem nenhum pudor, o governo Dilma Rousseff (PT) con-
tinua adotando medidas impopulares de arrocho e retira-
da de direitos de todos os trabalhadores. O ajuste fiscal 
defendido por ela com unhas e dentes, que inclui as MPs 
664 e 665, mexe no seguro-desemprego, pensão por morte, 
auxílio-doença e abono salarial. 

Também foi este governo que fez o maior corte orçamen-
tário da história, de R$ 70 bilhões, tirando recursos dos 
ministérios das Cidades, da Saúde e da Educação.

A política do PT e do governo Dilma reduz direitos con-
quistados com muita luta pelos trabalhadores e impede o 
atendimento de necessidades básicas de todos os brasileiros.

Se este governo é capaz de acabar com as conquistas da 
maioria, por que cederia facilmente reajuste aos servidores 
do Judiciário Federal?

Dilma já está em franca campanha de desmoralização 
e desconstrução do projeto salarial, colocando a mídia 
contra o reajuste. Grandes veículos de informação e blo-
gueiros bancados pelo governo federal dizem que o índice 
estabelecido está entre 53% e 79%. São matérias que não 
esclarecem a opinião pública sobre a perda inflacionária 

dos salários da categoria e omitem que o projeto apenas 
recompõe as perdas, não prevendo nada de aumento real.

O projeto avançou, é verdade, mas os servidores ainda 
correm o risco de vê-lo engavetado se não lutarem pela sua 
aprovação e sanção. O ministro Ricardo Lewandowiski, 
presidente do STF, esteve no Fórum Trabalhista Ruy Bar-
bosa (na Barra Funda) e disse aos servidores que eles de-
vem lutar pelo projeto.

Esse mesmo Lewandowiski deu aval ao Congresso para 
aprovar aumento dos subsídios dos juízes e procuradores, 
ignorando os servidores. Por essa iniciativa, o subsídio dos 
ministros do STF e do procurador-geral da República passou 
de R$ 29.462,25 para R$ 33.763,00, o que serviu principal-
mente para aumentar os vencimentos da própria presidente 
e do seu vice, bem como de todos os deputados e senadores.

Portanto, o momento é de luta, de uma greve forte que 
mostre ao governo, ao STF e ao Congresso que os servi-
dores estão dispostos a parar o Judiciário. É momento de 
uma grande mobilização que obrigue Lewandowiski a dei-
xar de ser um ministro do governo para ser, de fato, chefe 
do Poder Judiciário.

Projeto
O projeto salarial (PLC 28/2015) passou pela Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, gra-
ças à pressão da categoria, que venceu manobras do go-
verno petista de Dilma Rousseff. Agora, o projeto aguarda 
votação no plenário do Senado Federal. 

Só uma greve forte, com grande mobilização da categoria, 
pode fazer Lewandowiski assumir a defesa da recomposição 
salarial dos servidores do Judiciário Federal, levar os sena-
dores a aprovarem o reajuste e impedir o veto de Dilma.


