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Esta é uma semana decisiva para 
a luta dos servidores do Judiciário 
Federal contra os nove anos de con-
gelamento dos salários. O projeto 
que reestrutura o Plano de Cargos e 
Salários da categoria – PLC 28/2015 
– tramita em regime de urgência 
e está pautado para a sessão desta 
quarta-feira, 10, no Senado.

Isso não garante, no entanto, que 
a matéria seja apreciada e votada. O 
Senado pode esperar um sinal verde 
do STF, que por sua vez aguardaria o 
fechamento de um acordo com o go-
verno. Esse teria sido um pedido do 
próprio presidente do STF,  ministro 
Ricardo Lewandowski, ao presidente 
do Senado, Renan Calheiros.

Mas Lewandowski nada tem fei-
to para negociar um acordo, muito 

menos para defender a autonomia 
do Poder Judiciário e a pauta dos 
servidores, numa demonstração de 
total subserviência ao governo Dil-
ma Rousseff (PT) e de desprezo pela 
categoria.

Por isso, o projeto salarial está 
mais uma vez sob o risco de mano-
bras governistas – como já esteve 
durante sua tramitação na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ).

Se for modificado por uma emen-
da, o projeto voltará à Câmara dos 
Deputados, que pode cozinhar a 
proposta em banho-maria ou enga-
vetá-la. Se for aprovado, ainda corre 
o risco de ser vetado por Dilma.

Com os salários congelados há 

nove anos, os servidores não podem 
ficar inertes diante dessas ameaças. 
A hora é de se mobilizar e pressio-
nar o Congresso e o governo!

Esse é justamente um dos temas 
das assembleias que os servidores 
do Judiciário estão realizando nos 
tribunais de todo o país.

Porém, ao mesmo tempo em que 
o presidente do STF se mostra sub-
serviente, o presidente do TRE-SP, 
desembargador Antonio Carlos 
Mathias Coltro, exibe sua força 
autoritária contra os servidores do 
Tribunal, tentando impedi-los até 
de realizar assembleias (veja texto 
no verso).

Vamos lutar também contra essa 
repressão!

Reposição salarial já!
Entre a subserviência de Lewandowski e a truculência de Coltro, o momento é de luta para fazer avançar o PLC 28



Além da reposição salarial, servidores do maior tribunal eleitoral do país buscam
reconquistar o direito de organização sindical

Presidente do TRE-SP, desembargador 
Antônio Carlos Mathias Coltro

Reprodução TV

Abaixo a repressão no TRE!
O presidente do TRE-SP, desem-

bargador Antônio Carlos Mathias 
Coltro, usou a polícia para impedir 
os servidores de exercerem seu direi-
to de organização sindical.

Essa demonstração de autorita-
rismo aconteceu no dia 24 de abril, 
quando os servidores tentaram rea-
lizar uma assembleia no saguão do 
Tribunal e foram expulsos por or-
dem de Coltro.

Desde então, diversas entidades se 
manifestaram em defesa da liberda-
de sindical da categoria. No último 
final de semana, uma moção de re-
púdio circulou no 2º Congresso da 
CSP-Conlutas e recebeu quase 400 
assinaturas.

O Departamento Jurídico do Sin-
trajud pleiteia uma audiência para 
entregar o abaixo-assinado ao de-
sembargador Coltro, mas o presi-
dente do TRE até agora não recebeu 
o Sindicato.

Assembleias são um instrumento 
legítimo da organização sindical dos 
trabalhadores e podem ser realiza-
das nos locais de trabalho. Impedi-
-las é uma afronta à Constituição.

Enquanto se esforça para repri-
mir as assembleias convocadas pelo 
Sindicato, a administração do TRE 
permite que a Associação Benefi-
cente da Justiça Eleitoral (ABJE) 
realize suas assembleias numa sala 
do Tribunal e durante o horário do 
expediente, como ocorreu em abril e 
maio. O presidente da Associação é 
o secretário de Finanças do TRE.

Jornada de trabalho
Como medida emergencial con-

tra a crise hídrica, o TRE reduziu a 
jornada de trabalho para seis horas, 
mas voltou a ampliá-la para sete ho-
ras, sem que a água tenha voltado 
aos reservatórios e sem ouvir os ser-
vidores, ignorando que a redução da 
jornada é uma reivindicação históri-
ca da categoria. Um abaixo-assinado 

contra a ampliação da jornada já tem 
quase 500 assinaturas.

Os servidores do Judiciário Fede-
ral não se dobram aos que abusam 
do poder: em todo o país a categoria 
está lutando para pressionar o Sena-
do a aprovar o projeto salarial (PLC 
28/2015) e barrar as manobras do 
governo contra a reposição.

No TRE, a luta é também pela li-
berdade de organização sindical. 


