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ATO pelo Reajuste Salarial - 13h
Assembleia Geral - 14h

TRE - R. Francisca Miquelina, 123
Brasília: Ato em frente ao STF - 15h
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Servidores cobram de Lewandowski 
o projeto salarial

Presidente do STF diz estar disposto a negociar com governo, mas não assegura defesa do PL 6613

Jesus Carlos

Representantes sindicais 
dos servidores do Judiciário 
Federal e do MPU em greve 
cobraram do presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ri-
cardo Lewandowski, a defesa 
da proposta salarial acordada 
na mesa de negociação.

O ministro se declarou dis-
posto a negociar com o go-
verno, mas não assegurou que 
defenderá o texto substitutivo 
do PL 6613/2009. Ele sugeriu 
que se buscasse uma proposta 
mais palatável ao governo, um 
“plano b” para “aliviar o peso 
do supermercado”.

A primeira conversa de 
Lewandowski com dirigentes 
sindicais após ser eleito presi-
dente foi breve. Ocorreu no Sa-
lão Branco do STF, na quinta-

-feira (21), antes do início da 
sessão. Participaram dirigentes 
da Fenajufe e do sindicato de 
Brasília (Sindjus-DF).

O ministro não entrou em 
detalhes sobre o que seria a 
proposta alternativa, mas te-
ria incumbido o diretor-geral 
do órgão, Amarildo Vieira, de 
preparar estudos neste sentido. 
“Dissemos que temos anos de 
perdas e que o impacto do rea-
juste na folha é de 30%”, relata 
Tarcísio Ferreira, um dos diri-
gentes da federação que parti-
ciparam da conversa.

Autonomia desrespeitada
Para Tarcísio, procurar o 

Planalto com uma proposta 
rebaixada é um desrespeito ao 
trabalho da mesa de negocia-

ção, instalada em meio à greve 
do semestre passado.

A autonomia orçamentária 
do Judiciário e do MPU vem 
sendo desrespeitada pelo Exe-
cutivo pelo menos desde o 
último ano do governo Lula. 
De lá para cá, os orçamentos 
enviados pelo Judiciário foram 
alterados e rebaixados antes de 
chegarem ao Congresso. 

“Queremos de Lewandowski 
o mesmo empenho que ele 
tem tido na defesa dos [pro-
jetos] dos magistrados”, dis-
se Ruy Almeida, da direção 
do Sintrajufe-RS.

Para ele, a conversa 
com o presidente do 
STF reforça a neces-
sidade de a categoria 
ampliar e fortalecer 

a greve. O Coman-
do Nacional de 
Greve se reúne 
no dia 28. Na 
véspera, servi-
dores de todo 
o país fazem 
ato em frente 
ao STF. 

O presidente do STF, Ricardo 
Lewandowski incumbiu o diretor-
-geral do órgão, Amarildo Vieira, 
a reunir-se com Sérgio Mendonça, 
do Ministério do Planejamento, 
para tratar de projetos salariais de 
servidores e magistrados. Men-
donça disse não poder negociar 
salários sem uma determinação 
superior.

Depois do encontro, o STF sina-
lizou que os presidentes dos tri-
bunais superiores podem entrar 
em cena e cobrar do Executivo o 
respeito à autonomia dos poderes. 
A notícia reforça a necessidade da 
greve, que poderá ditar até onde 
vai a pressão do Judiciário sobre o 
governo federal.

Aprovada ou iniciada em oito 
estados e no Distrito Federal (ver 
mapa na página 4), esta greve dá 
continuidade à luta travada no se-
gundo trimestre, quando servido-
res de cinco estados cruzaram os 
braços. A principal conquista foi 
arrancar do CNJ uma nova nota 
técnica contrária à aprovação da 
PEC 59/2013, que coloca em risco 
os direitos contidos no Regime Ju-
rídico Único.

Também foi a greve que insti-
tuiu negociação entre a Fenajufe e 
os tribunais superiores. Dali saiu 
a proposta de texto substitutivo 
para o PL 6613, encaminhada pela 
direção-geral do STF ao relator 
do projeto, deputado João Dado 
(SDD-SP), mas ainda não incorpo-

Aprovada em 9 estados, greve é decisiva
Pressão leva diretor do STF ao Planejamento, que condiciona negociação a “ordem superior”; categoria cobra defesa da proposta

rada ao relatório dele por não ter 
a assinatura do presidente do STF.

Proposta orçamentária
A retomada da greve tem o desafio 

de fazer a presidente Dilma Rousseff 
(PT) negociar a proposta salarial. O 
governo tem até o dia 31 para enviar 
ao Congresso a proposta orçamentá-
ria para o ano que vem. Os tribunais 

superiores enviaram ao Planejamen-
to previsões orçamentárias que in-
cluem o PL 6613.

O diretor-geral do STF disse que 
o governo não sinalizou a conces-
são de parte do projeto salarial 
para 2015. Segundo Amarildo, o 
Planejamento informou que qual-
quer negociação depende de uma 
autorização da Presidência. Ele 

acredita que uma nova reunião 
com o governo, com a participa-
ção dos presidentes dos tribunais, 
pode ocorrer nos próximos dias.

“Reiteramos ao Amarildo nosso 
pedido de audiência com Lewan-
dowski e avisamos da mobilização 
em todo pais, inclusive o desafio 
de paralisar o TRE”, disse Adilson 
Rodrigues, da Fenajufe. 

21.05.14 – 2º Apagão do Judiciário: greve no segundo trimestre abriu negociação com tribunais superiores

José C
ruz/A

g.Brasil
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FALA, SERVIDOR!

Quarta-feira, 27, tem Apagão, com ato 
e assembleia no TRE

 É dia de unir a pressão na capital política do país com a pressão na capital econômica

Servidores das Justiças Federal, 
Trabalhista e Eleitoral da capital e 
do interior de São Paulo mostra-
ram que estão dispostos a enfren-
tar o arrocho salarial promovido 
pelo governo Dilma Rousseff (PT) 
e a pressionar o Supremo Tribunal 
Federal a cobrar do Executivo o 
respeito à autonomia dos Poderes. 

No dia 21, eles participaram 
de um ato em frente ao TRE-SP. 
“Hoje é um dia de luta em todo o 
país e temos que forçar a negocia-
ção agora”, disse Adilson Rodri-
gues, diretor da Fenajufe.

A convocação aos servidores 
tem como objetivo levá-los não 
apenas a aderir à greve, mas tam-
bém a participar das atividades 
programadas. O chamado tem 
como foco todas as Justiças, mas 
em especial a Eleitoral, que neste 
momento organiza as eleições. 

“Historicamente, quando o TRE 
entra na luta a conquista é cer-
ta. Esse é o momento. É hora de 
barrarmos o descaso do governo 
com os trabalhadores”, ressaltou 
Elyzaldo Veríssimo, servidor da 
Eleitoral e diretor do Sintrajud.

A greve do Judiciário Federal no 
Estado de São Paulo começou na 
quarta-feira (20) com uma demons-
tração da força de mobilização dos 
servidores da Baixada Santista. De-
pois de dois dias de “arrastões” em 
todos os prédios do Judiciário na re-
gião, eles se concentraram  em frente 
à Justiça Federal de Santos, onde rea-
lizaram um ato para pedir a aprova-
ção do PL 6613/09.

O ato contou com representantes 
de todos os segmentos do Judiciário 
e de todos os municípios da região. A 
imprensa também compareceu, com 

jornalistas da TV Tribuna, do SBT e 
do jornal A Tribuna de Santos. “Essa 
representatividade é muito impor-
tante; o pessoal da Baixada está de 
parabéns”, ressaltou o coordenador 
da Fenajufe, Adilson Rodrigues. 

Mais de 60% dos servidores do Ju-
diciário na Baixada aderiram à greve 
neste primeiro dia, segundo os direto-
res do sindicato que acompanharam 
a mobilização. Na JT do Guarujá, por 
exemplo, funcionaram apenas os se-
tores com estagiários e trabalhadores 
requisitados da prefeitura, informou 
o servidor Dorival Franco. 

“É importante que os colegas participem das 
atividades. Quem ainda não aderiu à greve, fica 
mais confiante em aderir quando vê as mobilizações 
cheias. De um em um, vamos fortalecer o movimento.”
Luciana Martins, servidora do TRF-3 

Ato no TRE pressiona por 
“reposição salarial já!”

Ato na JF mobiliza a 
Baixada Santista

“A luta é muito mais do que por salários. É em 
defesa do serviço público do país, que está sendo 
sucateado. Só a luta pode mudar isso.” 
Ana Luiza Gomes, servidora do TRF-3.

“A principal estratégia dos usurpadores do poder é 
dividir quem eles querem dominar. E a única maneira 
da sairmos vitoriosos é lutando juntos. Enquanto 
estivermos divididos não vamos conseguir nada.” 
Dorival Franco, servidor da JT Guarujá.

“Os chefes de governo não estão preocupados 
conosco. Estamos há 8 anos sem uma reposição 
justa dos nossos vencimentos. Para nós só sobra 
pagar a conta da dívida pública.”
Lynira Sardinha, servidora da JT Cubatão

Jesus Carlos Bruna Azeedo

20.08.14 – Ato na JF de Santos: participação de todos os municípios21.08.14 – Ato no TRE: Justiça  Eleitoral  em foco

O Apagão do Judiciá-
rio Federal em São Paulo 
será na próxima quarta-
-feira, dia 27, quando 
os servidores farão um 
ato em frente ao TRE da 
rua Francisca Miquelina 
(centro da capital). O ato 
começará às 13h e será 
seguido por uma assem-
bleia geral, às 14h.

Os eventos estavam 
marcados para a se-
gunda-feira (25), mas o 
Comando de Greve de-
cidiu readequar o calen-
dário para juntar forças 
aos servidores que es-
tarão em Brasília para o 
ato em frente ao STF. 

A semana será de in-
tensa mobilização e 

com de ampliação da 
greve nacional. Em São 
Paulo, além do Apa-
gão e do ato do dia 27, 
haverá uma vigília no 
TRF-3 na sexta-feira 
(29), último dia útil an-
tes do prazo de envio 
ao Congresso do Proje-
to de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA).

Servidores de todo o país estarão em Brasília para 
participar do ato em frente ao STF, às 15h do dia 27 
(quarta-feira). Uma caravana partirá de São Paulo.

Será mais um momento de pressão sobre o pre-
sidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, para 
levá-lo a defender a autonomia do Judiciário e a 
proposta de revisão salarial contida no substituti-
vo ao PL 6613/09.

Ato no STF
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Pressão por reajuste mobiliza 18 estados

Sintrajud está atento às tentativas de intimidação
Sindicato recebe denúncias de que magistrados pressionam grevistas e pode tomar providências

Em meio à deflagração da 
greve nacional pela aprova-
ção do substitutivo ao PL 
6613/09, o Sintrajud vem re-
cebendo denúncias de que 
alguns servidores estão sendo 
pressionados por magistra-
dos e chefias a repor os dias 
da greve realizada entre 15 de 
maio e 18 de junho.

Trata-se de uma atitude 
isolada por parte de alguns 
juízes e diretores que desres-
peitam os direitos dos tra-
balhadores. É fundamental, 
porém, que os atingidos de-
nunciem ao Sindicato, para 
que sejam tomadas provi-
dências a fim de barrar a in-
timidação dos grevistas.

A compensação dos dias 
parados é negociada entre o 

Sindicato e as presidências 
dos tribunais após a greve. O 
Sintrajud sempre conseguiu 
que os dias parados fossem 
compensados em serviço.

Assim aconteceu, por 
exemplo, na Justiça Traba-
lhista, onde a desembarga-
dora Maria Doralice Novaes 
publicou uma portaria, em 
30 de junho, autorizando a 
compensação em serviço, 
sem corte de vencimentos e 
sem vinculação com as horas 
paralisadas.Decisão seme-
lhante foi tomada pela ad-
ministração do Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) após a 
greve de 2012 (veja reporta-
gem aqui). Também depois 
daquela greve, uma juíza da 
Justiça Federal de Araraquara 

chegou a determinar a com-
pensação hora a hora, mas 
voltou atrás após intervenção 
do sindicato.

Denunciar é fundamental
Outras formas de pressão 

sobre os servidores que par-
ticipam da greve podem ser 
observadas e também devem 
ser denunciadas ao Sindicato.

O direito de greve é garan-
tido pelo artigo 9º da Cons-
tituição Federal, cabendo aos 
trabalhadores decidirem a 
oportunidade e os interesses 
pelos quais o exercerão.

Qualquer atitude contra 
ser considerada crime. Caso 
algum superior  hierárquico 
tente intimidá-lo a não fazer 
greve, denuncie ao Sintrajud.

Rio de Janeiro
Mantém a greve por tempo indeterminado.

Santa Catarina
Mantém a greve por tempo indeterminado.

São Paulo 
Mantém a greve por tempo indeterminado 
e realiza ato e assembleia no TRE, no dia 
27, e vigília no TRF-3, no dia 29. 

Rio Grande do Sul
Mantém a greve por tempo indeterminado.

Bahia
Mantém a greve por tempo indeterminado. 

Piauí
Inicia a greve por tempo indeterminado no dia 25. 

Rio Grande do Norte
Mantém a greve por tempo indeterminado.

Mato Grosso
Mantém a greve por tempo indeterminado 
e realiza assembleia geral no dia 25. 

Distrito Federal
Mantém a greve por tempo indeterminado.

Alagoas
Realiza trabalho de 
conscientização com foco na 
importância da participação na 
greve nacional.

Acre
Em estado de greve, realiza paralisação 
de 48 horas nos dias 25 e 26.

Rondônia 
Em estado de greve, realiza paralisação 
de 48 horas nos dias 25 e 26.

Minas Gerais
Realiza 24 horas de paralisação no dia 26, ato e assembleia 
em frente ao TRE.

Espírito Santo
Realiza 48 horas de paralisação nos dias 28 e 29.

Goiás 
Realiza 24 horas de paralisação no dia 27. 

Mato Grosso do Sul
Acompanha o calendário nacional de mobilização.

Maranhão
Realiza duas horas de paralisação no dia 27.

Paraíba
Em estado de greve, realiza 
paralisação nos dias 25 e 26. 


