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Todos os servidores do Judiciário 
Federal têm um encontro marcado 
na Assembleia Geral nesta sexta-fei-
ra, 11, às 14h, no Fórum Trabalhista 
Ruy Barbosa, na Barra Funda. A cate-
goria discutirá os próximos passos da 
mobilização pela derrubada do veto 
26, referente ao PLC 28/2015, e pela 
reposição salarial. Antes, às 10h, no 
mesmo local, haverá uma reunião do 
Comando Estadual de Greve.

Na semana passada, o presidente 
do Congresso Nacional, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), manobrou e 
conseguiu cancelar a sessão que po-

deria discutir o veto 26. Uma nova 
sessão do Congresso foi marcada 
para 22 de setembro.

Diante do adiamento da sessão, o 
Comando Nacional de Greve fará 
uma reunião ampliada nesta quinta-
-feira, 10, para discutir as perspecti-
vas do movimento e avaliar a adoção 
de novas abordagens para a luta pela 
derrubada do veto ao PLC 28.

“A greve dos servidores do Ju-
diciário é histórica e acontece na-
cionalmente”, afirmou a servidora 
da JT e diretora do Sintrajud Inês 
Leal. “Vamos esperar as definições 

do Comando Nacional para dis-
cutir os próximos passos do nosso 
movimento aqui em São Paulo”, 
declarou. “Durante esta semana é 
importante que todo mundo conti-
nue firme na greve e participe das 
atividades, para derrubar a Portaria 
CD 01/2015 e continuar a pressão 
por nossa reposição salarial”.

Também nesta quinta-feira, os ser-
vidores realizam o Grande Ato em 
Defesa do Direito de Greve no Servi-
ço Público. A manifestação está mar-
cada para as 15h em frente ao Fórum 
Pedro Lessa, na Avenida Paulista.

Assembleia Geral acontece nesta sexta-feira, 11
Servidores discutem próximos passos da mobilização às 14h, no Fórum Ruy Barbosa

Servidores do Judiciário Federal em 
São Paulo e de outras categorias do 
serviço público realizam nesta quin-
ta-feira, 10, o Grande Ato em Defesa 
do Direito de Greve no Serviço Públi-
co. A manifestação está marcada para 
as 15h em frente ao Fórum Pedro 
Lessa (Avenida Paulista, 1682).

Em meio a uma das maiores greves 
da história dos servidores do Judiciá-
rio Federal, o STF iniciou na semana 
passada o julgamento da constitu-
cionalidade do desconto nos venci-
mentos dos servidores públicos que 
aderem a greves. O julgamento foi 
suspenso por pedido de vista do mi-
nistro Luís Roberto Barroso.

O voto do relator, ministro Dias 
Toffoli, foi favorável ao desconto. Os 
ministros Gilmar Mendes e Ricardo 
Lewandowski já demonstraram que 
pretendem acompanhá-lo, enquanto 
o ministro Edson Facchin entende 
que apenas ordem judicial pode de-
terminar o corte no pagamento.

A discussão no STF ocorre num mo-
mento em que servidores públicos de 
todo o país, como os do próprio Judi-
ciário Federal, enfrentam o ajuste fiscal 

Servidores vão à Paulista pelo 
direito de greve

Grande Ato terá trabalhadores do Judiciário e de outras categorias

dos governos e fazem greves na luta pela 
reposição salarial. O Sintrajud encami-
nhou ofício a diversas entidades convi-
dando para o ato desta quinta-feira.

Lewandowski não vem
No mesmo dia, a presidente do TRT-

2, desembargadora Sílvia Devonald, 
entregará a VIII Comenda da Ordem 
do Mérito Judiciário do Trabalho da 
2ª Região, homenageando ministros, 
magistrados e outras personalidades. 
O presidente do STF, ministro Ricardo 
Lewandowski, será um dos homena-
geados, mas não comparecerá à sole-

nidade nem enviará representante.
Os servidores chegaram a progra-

mar a realização do ato no TRT-2, 
na Rua da Consolação, mas transfe-
riram a manifestação diante da con-
firmação de que Lewandowski não 
estará na solenidade.

Pesou também na decisão a propos-
ta apresentada pelo vice-presidente 
judicial do TRT-2, desembargador 
Wilson Fernandes, de uma alternativa 
negociada às determinações vigentes 
na Justiça Trabalhista, de corte do sa-
lário e compensação hora a hora do 
serviço parado durante a greve.

J. Duran Machfee


