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Em assembleia, categoria rejeita
anteprojeto do STF sobre reposição
salarial e aprova continuidade da greve
Em assembleia geral realizada ontem, na Justiça Federal,
a categoria rejeitou o encaminhamento do STF sobre a resposição salarial apresentado ontem à Fenajufe, sem discussão
com a categoria. Os servidores
aprovaram a continuidade da
greve por tempo indeterminado e o calendário de mobilização, com Apagão do Judiciário
Federal e vigília no dia 18, nas
varas trabalhistas, em dia de ato
nacional da categoria em defesa
da derrubada do veto 28/15 no
Congresso Nacional.
A direção do sindicato apresentou informes, explicando o
anteprojeto apresentado pelo
STF, resultado de negociação
com o governo e sem qualquer
discussão com a categoria. O
projeto, com impacto orçamentário de 23,2% sobre a folha de
pagamento do Judiciário, prevê
o parcelamento da reposição em
quatro anos, com oito parcelas
semestrais e, quando integralizado, em julho de 2019, representaria reajuste de 41,47% na
tabela salarial. A negociação
deu carona a reajuste nos cargos em comissão de 16% (CJ1)
e 25% (CJ 2 a 4) e também à
apresentação de outro projeto,
prevendo novo reajuste à magistratura, de 16,38%, em parcela
única, em janeiro de 2016.
O diretor Ruy Almeida,
que estava em Brasília dia 12,
falou sobre reunião da Fenajufe
e dos sindicatos com o diretor-geral do STF, Amarildo Vieira.
Sobre a pretensão do tribunal
de utilizar os 13,23% já incor-
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Servidores seguirão fortalecendo a greve e pressionando a fim de derrubar o veto ao PLC 28/15

porados por colegas da JT para
compor os percentuais do anteprojeto, o DG afirmou que o
TST concordava com a supressão, o que foi negado, horas depois, pelo próprio presidente do
TST, Antônio José de Barros
Levenhagen. Em reunião com
a Fenajufe, o ministro disse desconhecer esse encaminhamento e reconheceu que a medida
traria prejuízos aos servidores
que têm a parcela reconhecida.
Ruy falou, também, sobre o ato
público realizado por servidores em frente ao STF ontem,
quando os servidores foram
violentamente reprimidos (veja
no verso).
Quando o espaço foi aberto para manifestações da categoria, os colegas rejeitaram o
encaminhamento do STF de
encaminhar um anteprojeto
sem qualquer discussão com os
servidores. No entanto, havia

visões diferentes sobre a questão. Alguns colegas afirmaram
que, para a categoria não sair da
greve sem nada, é preciso agora
pressionar o Supremo para que
melhore o anteprojeto e buscar
o diálogo com o STF.
A maioria dos colegas defendeu outra posição. “Não
trancamos o diálogo porque
nunca fomos chamados para
dialogar”, foi afirmado em vários momentos. Foi criticado o
“discurso do medo”, que tenta
forçar a categoria a aceitar o rebaixamento do PLC 28/15. “É
a nossa dignidade que está em
jogo”, afirmaram.
O Comando Estadual de
Greve, em reunião nesta quinta-feira, lançou nota pública de
esclarecimento sobre o anteprojeto do STF. A assembleia
aprovou os itens de 1 a 5, que
mostram a falta de democracia
e a falta de negociação, além

dos prejuízos que poderão trazer aos servidores. No entanto,
quanto ao item 6, sobre as próximas ações, houve discordância. A proposta do Comando,
defendida pelo diretor do Sintrajufe/RS Cristiano Moreira,
era de continuidade da greve e
luta pela derrubada do veto ao
PLC 28/15. A outra proposta,
defendida pelo colega da JF de
Porto Alegre Marcelo Carlini,
era de pressão para mudar o anteprojeto do STF. A assembleia
seguiu o Comando e aprovou,
por ampla maioria, a proposta
defendida por Cristiano.
Logo depois das últimas votações, a categoria foi chamada
a fazer um grande apitaço, pelo
fortalecimento da greve, rumo
à derrubada do veto ao PLC
28/15.
Confira, no verso, o calendário de mobilização aprovado.
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Nota pública do Sintrajufe/RS
Os servidores do Judiciário Federal,
reunidos nesta quinta-feira, 13 de agosto
de 2015, em assembleia geral, vêm a público
esclarecer o que segue:
1) Os termos ajustados entre Dilma
e Lewandowski sobre a reposição salarial
dos trabalhadores do Judiciário Federal,
comunicados ontem à Fenajufe, foram encaminhados sem qualquer consulta aos servidores e às suas instâncias representativas,
desrespeitando mais uma vez a categoria e,
portanto, não caracterizando, sob nenhuma
hipótese, um processo negocial democrático e legítimo;
2) O anteprojeto de lei, aprovado em
sessão administrativa do STF ainda ontem
à tarde, não contempla a demanda da categoria pela reposição das perdas inflacionárias de 49,62% acumuladas desde 2006,
segundo dados do próprio Supremo Tribunal Federal e, inclusive, ataca direitos de
servidores ao suprimir vantagens remune-

ratórias e sepultar o debate sobre a implementação dos 13,23% a título de VPI, já
reconhecidos judicialmente;
3) Além disso, o encaminhamento do
STF prevê reajustes de 16% a 25% para CJs,
cargos de confiança detentores das maiores
remunerações, com parcela única em janeiro de 2016, em desequilíbrio evidente com
o longo parcelamento proposto aos servidores de forma geral, que finalizaria apenas
em julho de 2019, contrariando decisões de
instâncias nacionais da categoria;
4) Nesse sentido, embora o Supremo
Tribunal Federal tenha ignorado qualquer
manifestação dos servidores, a categoria
deve REJEITAR o encaminhamento do
referido anteprojeto de lei, manifestando
publicamente que permanece EXIGINDO A REPOSIÇÃO INTEGRAL DAS
PERDAS SALARIAIS ACUMULADAS EM PRAZO RAZOÁVEL DE
IMPLEMENTAÇÃO;

5) Os trabalhadores do Judiciário Federal não são menos importantes à prestação jurisdicional do que os magistrados, de
forma que, em qualquer hipótese de parcelamento, é inaceitável qualquer percentual de reposição previsto para 2016 menor
do que os 16% encaminhados ontem pelo
STF para os juízes, classe que já recebeu
significativos reajustes nos últimos anos,
em paralelo ao arrocho salarial imposto aos
trabalhadores;
6) Na falta de um espaço de diálogo
historicamente reivindicado pela categoria,
com respeito às suas demandas, o Comando Estadual de Greve do Sintrajufe/RS
reitera a CONTINUIDADE DA GREVE e a LUTA PELA DERRUBADA
DO VETO 26/2015, referente ao PLC
28/2015 – projeto formulado pelo STF e
aprovado em ambas as casas do Congresso
Nacional.

Servidores são feridos pela
polícia em ato em Brasília
Na tarde de 12/8, depois de informados
à Fenajufe os termos da negociação feita entre
STF e governo, sem a participação dos servidores), colegas fizeram um ato público em frente ao
Supremo, exigindo que não haja rebaixamento
do PLC 28/15. A manifestação dos servidores
teve uma resposta truculenta da polícia, que
montou um grande aparato, disparou tiros e feriu
um servidor na cabeça com bala de borracha (ele
teve o pulso esgamado e traumatismo craniano).
Os policiais avançaram sobre os servidores
com escudos e empurrões. Três colegas foram
presos. A postura da polícia gerou ainda mais
protestos. O Comando Nacional de Greve tentou uma interlocução com os agentes policiais,
que responderam com spray de pimenta e agressões físicas contra os servidores, com golpes de
escudo e pontapés. Entre os agredidos estavam
o diretor do Sintrajufe/RS Ruy Almeida, o coordenador-geral da Fenajufe Saulo Arcangeli e
a jornalista da federação, Joana Darc de Melo.
Na assembleia geral do Sintrajufe/RS, ontem,
foi aprovada moção de repúdio a essa violência
(confira em www.sintrajufe.org.br).

Joana Darc de Melo / Fenajufe

Calendário de
mobilização
Confira o calendário
aprovado na assembleia
geral.
• 18 de agosto – Apagão do
Judiciário Federal, com mutirões de convencimento e
Vigília nas varas trabalhistas, com acompanhamento
do ato nacional; o Sintrajufe/RS enviará caravana a
Brasília para pressionar os
parlamentares e participar
de ato nacional, em Brasília
• 19 de agosto – rodada
estadual de assembleias de
base de avaliação
• 20 de agosto – assembleia
geral, nas varas trabalhistas
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