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MARCHA PRESSIONA
E STF RECEBE SERVIDORES
Os servidores da Justiça Federal em Rio do Sul

fazem paralisação nesta quinta e sexta-feira e se so-
mamaos colegas deChapecó, Criciúma eLages, que
também estão realizando paradas diárias, e aos de
Florianópolis, Laguna, Caçador, Blumenau e Itajaí,
que aderiram à Greve. Os servidores da Justiça do
Trabalho tambémparalisam hoje e amanhã das 14 às
16 horas, e o TRE mantém a paralisação diária das
13 às 14 horas, com debate sobre saúde.

Marcha e repressão
Nesta quarta-feira (27/08), mais de mil servido-

res do Judiciário Federal e doMinistério Público da
União saíram emmarcha da Catedral de Brasília até

o STF (SupremoTribunal Federal), onde ocuparam a
Praça dos Três Poderes. No caminho, eles pararam
totalmente o trânsito em frente ao Palácio do Pla-
nalto pormais demeia hora, com a realização dema-
nifestação paramostrar à presidente Dilma a insatis-
fação da categoria pela intransigência do Poder Exe-
cutivo em não negociar. SC estava representada por
Paulo Koinski e TomSpíndola.
Já na Praça dos Três Poderes, manifestantes ocu-

param a rampa do STF e foram duramente reprimi-
dos pela Polícia Militar, que chegou a utilizar spray
de pimenta para dispersar o grupo. A segurança do
Supremo também fez questão de mostrar truculên-
cia e chegou a intimidar servidores. Pouco depois a

VENHA PARA A LUTA!
JUSTIÇA FEDERAL: greve com concentração
na entrada do prédio da JF
JUSTIÇA ELEITORAL: paralisação das 13 às
14 horas com debate sobre o plano de saúde
JUSTIÇA DO TRABALHO: paralisação hoje e
amanhã das 14 às 16 horas
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situação se acalmou e logo uma comissão formada
por dirigentes da Fenajufe e do Sindjus/DF foram
recebidos pelo diretor geral do STF,AmarildoViei-
ra.
Na reunião, Amarildo informou que, ainda esta

semana, encaminhará à Comissão de Finanças eTri-
butação da Câmara dos Deputados, um novo texto
para o PL6613/09, assinado pelo presidente do STF,
Ricardo Lewandowski, com o mesmo teor do subs-
titutivo anterior, inclusive o impacto orçamentário.
Esta iniciativa tem o objetivo de sanar um proble-

ma de vício formal, uma vez que o ex-presidente do
Supremo, JoaquimBarbosa, havia delegado a assina-
tura do documento ao então diretor geral. Lewando-
wski também enviará novamensagem ao Executivo
dando ciência sobre o envio do novo texto à Câmara.
Além disso, o presidente do STF enviará umProjeto
de Lei de reajuste para os magistrados.
Ao ser cobrado pelos sindicalistas, Amarildo in-

formou que até o momento o STF não tem reunião
marcada com o governo para discutir as reivindica-
ções do Judiciário para o orçamento de 2015. Ele
manifestou a possibilidade de que seja realizado um
contato ainda esta semana, mas disse que, na impos-
sibilidade de acontecer uma reunião entre Lewando-
wski e Dilma, o novo texto do PL 6613/09 será en-
caminhado àCâmara com impacto integral em 2015.
Como ainda não há nada de concreto com relação

à garantia de reposição salarial, a pressão sobre
Lewandowski e Dilma aumentará até que haja uma
negociação com resultados práticos. Atualmente a
greve por tempo indeterminado está se fortalecendo
e já está em curso na base de dez sindicatos. São eles

Sindjus/DF, Sindiquinze/SP, Sintrajufe/RS, Sintra-
jusc/SC, Sindijufe/MT, Sindjufe/BA, Sintrajud/SP,
Sisejufe/RJ, Sintrajurn/RN, Sintrajufe/PI.
Outros sindicatos estão se mobilizando e reali-

zando diversas paralisações, com possibilidade de
adesão à greve em breve.Agreve já paralisa ativida-
des também emaomenos oito TREs (São Paulo,Mi-
nasGerais, Bahia,MatoGrosso, RioGrande doNor-
te, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Paraíba).

Defasagem
Os servidores do Judiciário são a categoria com

maior tempo de defasagem salarial dentre os servi-
dores federais (desde 2006, ano do último Plano de
Cargos e Salários) e consideram que a greve repre-
senta a única alternativa para a reposição das perdas.
Na terça-feira (26), representantes dos Sindica-

tos da Fenajufe foram recebidos pelo presidente do
TST,ministro Barros Levenhagen, para solicitar sua
atuação junto aos demais integrantes da cúpula do
Judiciário para viabilizar o reajuste dos servidores
no PLOA 2015.
O presidente Levenhagen se comprometeu a atu-

ar junto com o presidente do Supremo, ministro
Lewandowski, quando for chamadoparaauxiliar nessa
tarefa.Afirmou que está à disposição e que entende
a necessidade de fazer essa defesa, pois o Judiciário
tem tido perdas nos quadros de magistrados e servi-
dores e considera necessário buscar um entendimen-
to com o Executivo para valorizar os Recursos Hu-
manos. Por tudo isso a greve precisa crescer, espe-
cialmente nesses dois dias que faltam para fechar
agosto!

ESCLARECIMENTO-DESCONTOSPREVIDENCIÁRIOSSOBRE
AGRATIFICAÇÃONATALINAEOUTRASPARCELAS -TRT12

Nos últimos dias o Sindicato tem recebido diversos questionamentos acerca da pos-
sível cobrança de valores, pelo TRT12, da contribuição previdenciária sobre parce-
las pretéritas de gratificação natalina e outros.
A entidade vem acompanhando a questão perante o TRT12 e, havendo efetiva deter-
minação de cobrança, prontamente adotará as medidas necessárias em defesa dos
interesses da categoria.


