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Na última Reunião 
Ampliada da Fena-
jufe, ocorrida em 

16 de agosto, em Brasília, 
73 delegados e delega-
dos da categoria judiciá-
ria federal de todo o país 
decidiram, por unanimida-
de, manter, ampliar e for-
talecer a greve por tempo 
indeterminado em todo o 
país. A continuidade do 
movimento grevista foi vo-
tada com a recomenda-
ção da intensificação das 
mobilizações nas próximas 
semanas, para que as ade-
sões se ampliem em nível 
nacional, com a entrada 
daqueles estados que ain-
da não deflagraram o mo-
vimento, se juntando aos 
colegas do Distrito Federal, 
São Paulo, Mato Grosso, 
Santa Catarina, Rio Gran-
de do Sul e Bahia – que já 
estão em greve.

Em todas as intervenções 
foi reafirmada a necessida-
de do fortalecimento da 
luta, considerando que até 
o momento não há qual-
quer acordo fechado entre 
o governo, o Judiciário e o 
MPU para aprovar o PCS4 
(na forma do PL 6613/09). 
A avaliação dos servidores 
que participaram da am-
pliada é que a única forma 
de barrar a política intran-

sigente do governo Dilma 
de congelamento salarial e 
de retaliação às greves dos 
servidores, com a adoção 
de medidas antidemocrá-
ticas, é a intensificação da 
luta unificada, com a partici-
pação de todos os estados.

Por isso, o Sisejufe volta 
a convocar a todos e todas 
para nova assembleia ge-
ral, nesta quarta-feira, 22 
de agosto, com primeira 
chamada às 12h e segun-
da chamada, com qualquer 
quorum, às 12h30min, em 
frente à JF da avenida Rio 
Branco, com a seguinte 
pauta:

1. Retomada da GREVE 
POR TEMPO INDETER-
MINADO no Judiciário 
Federal do Rio de Ja-
neiro na luta pela apro-
vação do Projeto de Lei 
6.613/2009 – que sig-
nifica o nosso PCS4.
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STJ, a Fenajufe realizará 
em 31 de agosto outra 
reunião ampliada para 
avaliar o andamento das 
conversas entre o STF e o 
Palácio do Planalto e defi-
nir os rumos do movimen-
to. Nesse dia, o Ministério 
do Planejamento enviará 
ao Congresso Nacional 
a proposta final da Lei 
Orçamentária Anual de 
2013 e, por isso, a am-
pliada terá condições de 
avaliar se os valores re-
ferentes às duas parcelas 
dos PCSs em 2013 esta-
rão garantidos, conforme 
proposta enviada dia 15 
de agosto pelos tribunais 
superiores à Secretaria 
de Orçamento Federal 
(SOF). 

Para participar da am-
pliada, os sindicatos terão 
que eleger seus delega-
dos em assembleia geral, 
convocada para este fim.

2. Eleição da delega-
ção fluminense para 
ato público do dia 30 
de agosto, em Brasília, 
em frente ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
e para a próxima Reu-
nião Ampliada da Fena-
jufe, também em Brasí-
lia,  em 31 de agosto.

O ato público chama-
do pela Fenajufe para o 
dia 30 de agosto será de-
nominado de “Bota fora 
de Ari Pargendler”, para 
marcar a saída do minis-
tro da Presidência do STJ 
e denunciar as decisões do 
tribunal em relação à greve 
dos servidores, já que o STJ 
tem sido um algoz contra o 
direito de greve, julgando 
ações que estabelecem 
percentuais mínimos para 
a greve e que permitem o 
corte de ponto.

Um dia após o ato do 

Outro ponto de pauta é a eleição da delegação fluminense para ato público do dia 30 de 
agosto, em Brasília, em frente ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e para a próxima Reunião 
Ampliada da Fenajufe, também em Brasília,  em 31 de agosto


