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Boletim do Judiciário

Na mesma semana que os servidores se mobilizam pelo PCS, a cúpula do Judici-
ário se reunirá com o Executivo para tratar do tema. O dia ainda não está confirma-
do, mas de acordo com o secretário geral de recursos humanos do STF, Amarildo 
Vieira, ela deve acontecer entre 26 e 29 de abril. “A reunião foi pré-agendada, 
quando houve o risco de veto ao PCS (PL6613/09)”, disse à reportagem, se refe-
rindo à orientação do então Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, para que a 
presidenta Dilma vetasse a janela orçamentária que possibilita a aprovação do PCS 
sem alterações na LDO.

Na ocasião, ao ficar sabendo da intenção de Bernardo, Melqui entrou em contato 
com o Supremo. “Peluso ligou pessoalmente para Dilma para que não vetasse”, 
conta Amarildo. A presidenta respondeu que retomaria a negociação depois da 
aprovação do salário mínimo e dos cortes orçamentários. “Acho que já chegou a 
hora de retomar as negociações”, argumenta o secretário.

Para Melqui essa reunião é um primeiro passo no sentido de reabrir as negocia-
ções, mas ela só está acontecendo pela pressão da categoria. “Aprovamos um ca-
lendário de mobilização, com indicativo de greve para o dia 03 de maio. O conjunto 
dos servidores fez uma grande manifestação em Brasília e o governo está sentindo 
que não aceitaremos o congelamento”, afirma.

Pelo PCS e contra o congelamento, servidores do TRF e da JF 
cruzam os braços por 24 horas, às 15h tem assembleia no TRF. 

Nesta semana haverá reunião entre Judiciário e Executivo

de 24 horas nesta quarta
TRF/ JF Paralisação

O lançamento da campanha salarial 
unificada (agrupando todos os setores 
do funcionalismo) e as manifestações 
reunindo milhares em Brasília, somado, 
no nosso caso, a indicação de greve a 
partir de 03 de maio começa a preocu-
par tanto Dilma, quanto Peluso.

Um primeiro resultado é que Execu-
tivo e Judiciário devem se reunir nos 
próximos dias para tratar do PCS. A 
informação veio do secretário geral de 
Recursos Humanos, Amarildo Vieira. 
Trata-se de uma primeira reunião na 
retomadas das negociações, portanto, 
é preciso ter cautela. Mas não deixa 
de ser uma vitória dos servidores do 
Judiciário de todo o país que estão 
construindo um importante calendário 
de mobilização contra o congelamento 
salarial e pelo PCS.

Em frente ao TRF-3, nesta quarta-
-feira, dia 27, portanto, não será 
apenas mais um dia de luta contra o 
congelamento e pelo PCS. Este dia 27 
poderá ser o dia em que os servidores do 
Judiciário demonstraram ao governo Dil-
ma que não querem essa política salarial, 
que exigem valorização e respeito. Que 
querem um serviço público de qualidade 
para todos os jurisdicionados. Mas para 
que isso se concretize, é necessário que 
cada um dê sua contribuição e participe 
da mobilização.

Se houver uma grande participação, 
a cúpula dos tribunais vai sentir que os 
servidores não estão para brincadeira e 
vai se mover. “O governo precisa saber 
que os servidores não estão satisfeitos e 
não aceitarão o congelamento salarial”, 
diz Antonio Melaquiades, do Sintrajud 

e da Fenajufe. Melqui afirma que somente 
mobilizações fortes podem fazer a cúpu-
la do Judiciário se mover, pressionando 
o governo a retomar as negociações em 
torno do PCS.

Servidores de outros estados também 
prometem cruzar os braços neste dia 27. 
Merece atenção os servidores de Brasí-
lia, que estão anunciando 24 horas de pa-
ralisação em seu site. Os juízes federais 
também anunciam paralisação por revisão 
salarial e mais segurança.

Assembleia estadual
Em frente ao TRF-3, às 15 horas acon-

tece a assembleia estadual que definirá 
os próximos passos da campanha sala-
rial dos servidores do Judiciário, prin-
cipalmente, se a greve por tempo inde-
terminado começará dia 03 de maio. Os 
servidores ainda elegerão seus represen-
tantes para participar da reunião amplia-
da da Fenjaufe, que acontece no sábado, 
30, em Brasília.

Um primeiro passo nas conversas entre os poderes



Lançamento da Campanha Salarial unificada de 
todo o funcionalismo, em 16/02

Dia 28/04 é dia de 
mobilização nos 
Estados

Depois de ocupar Brasília no dia 13/4 e arrancar do governo a 
retomada das negociações, os servidores públicos federais agora 
se unem ao conjunto dos trabalhadores para protestar nos Esta-
dos. As manifestações do dia 28/4 serão contra o corte de R$ 50 
bilhões no orçamento e contra os projetos que prejudicam o bom 
desenvolvimento serviço público brasileiro.

No dia 13/4, os servidores públicos federais mostraram sua for-
ça e sua união para lutar por seus direitos e em defesa do serviço 
público. A marcha reuniu 15 mil servidores de 26 entidades repre-
sentativas das categorias de trabalhadores do setor, incluindo três 
diferentes centrais sindicais.

Foram as manifestações dos dias 16/2 e 13/4 que forçaram a 
reunião com a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Miriam Belchior, que até então vinha se esquivando.

Na audiência, que reuniu representantes do governo e das 26 
entidades, foi acertada uma primeira reunião para 18/4, com o ob-
jetivo de fechar a agenda de discussões sobre a pauta geral de 
reivindicações.

A manifestação do dia 28/4, porém, ficou mantida no calendá-
rio de lutas. O evento reunirá o conjunto dos servidores públicos, 
empregados do setor privado, trabalhadores rurais, estudantes e 
representantes de diferentes movimentos sociais. O objetivo é unir 
forças para impedir que a conta da crise econômica mundial recaia 
ainda mais sobre os trabalhadores.

Inflação em alta, R$ 50 bilhões de corte no orçamento do go-
verno, risco de congelamento salarial, projetos de leis que retiram 
direitos. Motivos não faltam para que os trabalhadores ganhem 
as ruas, sejam eles do campo ou da cidade, do setor público ou 
privado! O momento é de luta por direitos!

Seguindo o calendário unificado de todo 
o funcionalismo, dia 28, quinta-feira, 
tem protestos nos Estados contra a 
retirada de direitos

1º de Maio

09h - Missa dos Trabalhadores na Catedral

10h30 - Ato político e cultural

Apresentação de Artistas populares com música brasileira, 
latina, Hip-Hop, teatro e cordel

Programação

Venha para a Praça da Sé


