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Assembleia aprova encerramento
da greve, com indicativo de retomada
do movimento em 5/8

Ontem, no auditório das VTs, a assembleia geral estadual aprovou o encerramento
da greve no Rio Grande do Sul, com manutenção do estado de greve e indicativo
de retomada do movimento em 5/8. O entendimento dos colegas é que o movimento
conquistou avanços importantes, tais como
a nota técnica pela inconstitucionalidade da
PEC 59/13 aprovada ontem no CNJ.
Quanto à luta salarial, o STF incluiu os
valores do reajuste na previsão orçamentária encaminhada ao governo, o que afasta as
propostas de carreiras exclusivas, pois estabelece reajuste para toda a categoria.
Neste momento, em que o Congresso
entra em recesso, é hora da categoria reunir
forças e pensar em estratégias para uma greve forte em agosto, quando será retomado
o enfrentamento no Senado e a pressão no
governo Dilma, a fim de barrar definitivamente a PEC 59 e conquistar a reposição.

VITÓRIA: CNJ
APROVA NOTA
TÉCNICA PELA
REJEIÇÃO DA
PEC 59/13
Veja matéria na contracapa.

Foram apresentadas duas propostas em
relação à continuidade ou não do movimento: de encerramento da greve e manutenção
do estado de greve (indicação do Comando
Estadual de Greve); e de manutenção da greve com nova assembleia dia 20, para avaliação. Por 81 votos a 73, a assembleia decidiu
pelo encerramento do movimento grevista.
Negociação dos dias parados
A assembleia aprovou a proposta de
acordo de greve da Justiça do Trabalho. No
dia 12 /6, os termos foram discutidos entre
o Comando Estadual de Greve e a Comissão
de Negociação do tribunal. A proposta tem
o foco na reposição do trabalho. De acordo
com a negociação, o trabalho represado por
conta da greve será compensado no prazo de
30 dias, com no máximo uma hora e meia a
mais de trabalho por dia, de segunda a sexta-feira.

A batalha continua:
assembleia
aprova novo calendário
de mobilização
A greve foi encerrada, mas a mobilização dos servidores continua. Por esse
motivo, a assembleia geral aprovou
um calendário de mobilização.
• 5 de julho – ato público no TRE (pra zo final de registro das candidaturas)
• 24 de julho – paralisação
• 31 de julho – paralisação
• 5 de agosto – indicativo de retomada
da greve
O sindicato já entrou em contato com as
administrações do TRF, da 1ª Instância da
JF e do TRE, a fim de agendar reuniões para
negociar a compensação dos dias parados.
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Servidores comemoram depois de pressionar e conseguir que a nota técnica fosse pautada e votada na sessão do CNJ
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parabéns à categoria: nota técnica pela rejeição
da PEC 59/13 é aprovada por unanimidade no CNJ
O Conselho Nacional de Justiça, aprovou, no final da tarde de ontem, por unanimidade, a nota técnica pela rejeição da
PEC 59/13. O relator, conselheiro Saulo
Bahia, fez a leitura da nota, ressaltando que
a matéria, desde o início, havia provocado
“sérias controvérsias” no âmbito do Conselho.
Na nota, os relatores Saulo Bahia e Fabiano Silveira ressaltaram que a PEC 59/13
fere o pacto federativo e a cláusula pétrea
da Constituição Federal no que tange à
autonomia dos estados. Todos os conse-

lheiros acompanharam o voto, incluindo o
presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, que afirmou que a proposta “agride
frontalmente nosso pacto federativo”.
A aprovação da nota técnica pela rejeição da PEC 59/13 é um enorme avanço da greve da categoria e da luta contra o
desmanche da carreira. Os colegas entenderam o grave retrocesso que tal proposta
significa e foram à luta, revertendo uma
posição, na cúpula do Judiciário, que muitos entendiam que era imutável.
Mais uma vez, a categoria esteve a

postos. Em Brasília, os colegas acompanharam a sessão do CNJ, fazendo pressão
para que a nota técnica fosse votada hoje.
O Sintrajufe/RS enviou um grupo de 15
pessoas para participar dessa mobilização.
Em Porto Alegre, a concentração de greve
de todos os prédios aconteceu nas varas
trabalhistas, onde, desde as 8h, os servidores, em vigília acompanharam a sessão
do Conselho. A mobilização conseguiu
mudar o parecer do CNJ sobre a PEC. A
mobilização conseguirá derrubar de vez
essa proposta no Senado!

nossa greve obteve avanços decisivos

A greve do Judiciário Federal, que conta com a valorosa
participação de Rio Grande
do Sul, Alagoas, Bahia, Mato
Grosso e São Paulo, conquistou
importantes avanços. Apesar
das dificuldades, os colegas
entenderam a importância da
pauta e lutaram, como ocorre
historicamente com a categoria.
Avanços da greve
• O governo queria a aprovação da PEC 59/13 antes da
Copa do Mundo, mas a Copa
começou e conseguimos não

apenas evitar a votação do Senado como arrancamos do
CNJ a aprovação, por unanimidade, da nota técnica pela
rejeição da matéria;
• O relator, senador Valdir
Raupp (PMDB-RO), que se
mostrava inicialmente favorável à PEC 59/13, disse que, com
a nota do CNJ, poderia apresentar um parecer pela rejeição
da proposta;
• Senadores que não falavam sobre a PEC 59/13 agora
manifestam compromisso com
a pauta da categoria;
• Todos os presidentes dos

TRFs do país e a então presidente do TRE-RS se manifestaram, formal e publicamente,
contra as carreiras exclusivas;
• A presidente do TRT enviou ofício aos chefes dos Três
Poderes contra a PEC 59/13 e
contra as carreiras exclusivas;
• Todos os desembargadores do TRT enviaram ofício aos
senadores contra a PEC 59/13;
• O STF foi forçado a negociar com a categoria e apresentou um substitutivo ao PL
6.613/09, repondo as perdas
salariais da categoria;
• Todos os tribunais su-

periores incluíram a previsão
para o reajuste na previsão orçamentária de 2015;
• A proposta de reajuste,
contemplando todos os servidores, é fundamental para
enterrar a discussão sobre carreiras exclusivas nos tribunais
superiores.
São avanços inegáveis e importantes da luta. E a categoria
pode ir além, enterrar de vez
a PEC 59/13 no Congresso e,
finalmente, recuperar as perdas
salariais, que já alcançam 41%.
A mobilização continua!
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