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E m  A s s e m b l e i a  d o 
SINTRAJUSC, servidores da 
Justiça Federal deliberaram con-
tinuar a Greve iniciada dia 14 de 
agosto até a próxima quarta-
feira, dia 10. A deliberação segue 
o indicativo do Comando Nacio-
nal de Greve que se reuniu ontem 
em Brasília e decidiu convocar 
um “apagão nacional” do Poder 
Judiciário nessa data. 

A Assembleia também decidiu 
realizar uma força-tarefa para 
convidar  TODOS os trabalha-
dores na Justiça Federal, do Tra-
balho e Eleitoral e os colegas do 
MPU para participarem do Ato Público em Defesa da 
Autonomia e Independência do Judiciário dia 10. 

Conforme a FENAJUFE, 10 sindicatos estão em 
greve, em nove estados, entre eles: Distrito Federal, 
São Paulo (duas regiões), Bahia, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, 
Santa Catarina e a partir de segunda-feira, os servido-
res de Minas Gerais vão aderir à GREVE. Em outros 
estados, estão acontecendo atividades de mobiliza-
ção. Ampliar a GREVE é fundamental para pressio-
nar o Poder Judiciário e o Executivo na realização de 
um acordo sobre o reajuste. 

Seguindo decisão da reunião do Comando Nacio-
nal de Greve, a Fenajufe deve dar entrada imediata de 
ação perante o STF, questionando o corte do orça-
mento para projetos dos servidores do Judiciário 
Federal e do Ministério Público Federal.

SERVIDORES DE SC MANTÊM GREVE E 
ORGANIZAM ATO PÚBLICO DIA 10 

Tramitação
O PL encontra-se na Comissão de  Trabalho, de 

Administração e Serviço Público da Câmara Federal, 
seu relator é o deputado Roberto Policarpo Fagun-
des/PT e tramita em Regime de Prioridade. Depois, o 
segue para a Comissão de  Finanças e Tributação e 
então para a de Constituição e Justiça. Conforme 
informação da Câmara, o prazo para Emendas ao tex-
to é de cinco sessões ordinárias a partir do próximo 
dia oito. 

De acordo com Sérgio Mendonça, representante 
de SC no Comando de Greve Nacional, até o dia 10, 
diretores da Fenajufe estão buscando apoio de parla-
mentares à sua aprovação, no Congresso Nacional, 
bem como estão tentando agilizar sua tramitação nas 
Comissões.  

Assembleia seguiu indicativo do Comando Nacional de Greve
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Zaeli: Esperança a
 partir da luta 

FORTALEÇA ESSA LUTA.

FILIE-SE AO SINTRAJUSC! 

O ATO do dia 10 de setembro 
será realizado em frente à 
Justiça Federal a partir das 15 
horas, em Florianópolis, e vai 
contar com a participação de 
companheiros de outras cidades 
do Estado. Também estão sendo 
convidados servidores do 
Ministério Público da União, 
representantes da Ordem dos 
Advogados do Brasil de SC, 
representantes das associações 
de magistrados, representantes 
das administrações da Justiça Federal, da Justiça do 
Trabalho e da Justiça Eleitoral.

A atividade que será seguida de Assembleia 
pretende demonstrar  insatisfação ao corte feito 
pelo governo federal no orçamento previsto e 
requerido pelo Supremo Tribunal Federal para 
cobrir os reajustes dos servidores do Judiciário em 
2015. 

No dia 10 também haverá um 
Ato com caráter nacional em 
Brasília para coincidir com a 
posse do ministro 
Lewandowski na presidência 
do STF.  

Manifesto
Com objetivo de cobrar um 
acordo entre o Governo e o 
Judiciário para a aprovação 
do PL 7920/2014, assim 

como de reafirmar a necessidade da independência 
e da autonomia do Poder Judiciário diante dos 
Poderes Executivo e Legislativo, o SINTRAJUSC 
vai produzir um Manifesto que será enviado ao 
presidente do STF, Ricardo Lewandowski. 
Veja as tabelas do PL 7920/2014 no site do 
SINTRAJUSC. (www.sintrajusc.org.br) 

Sintrajusc convoca toda a categoria  para
 defender autonomia e independência do Judiciário  

Zaeli Simas dos Santo, trabalhadora há 21 anos na JF, reconhece que há o direito de 
fazer e o de não fazer a greve, entretanto afirma que é necessário tentar convencer os 
colegas que não estão em Greve a entrar para o movimento, mostrando que o resulta-

do do movimento, quando vitorioso, é bom para todo mundo. Afirma que vai  fazer 
isso, mais uma vez no seu setor. 

‘-Eu tenho esperança de que alguma coisa boa vai acontecer, pois são oito anos sem 
reposição pra nós servidores. Até porque eu gostaria de me aposentar com um salário 

maior, diz.' 
É isso, Zaeli, vamos lutar por dignidade!

Por�Independência�e�
Autonomia�do�Judiciário

Todos�têm�a�ganhar�com�a�GREVE


