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projeto de reajuste 
dos servidores do 
Judiciário Federal 
foi publicado no Di-
ário Oficial da União 
no dia 21 de julho, 

guido aprovar o reajuste salarial 
sem vetos, apesar da atual con-
juntura”, afirma o presidente do 
Sisejufe, Valter Nogueira Alves.

A tese dos 13,23% precisará 
ser consolidada sob a nova óti-
ca do Artigo 6º, que incorporou 
os valores estabelecidos na 
VPNI de R$ 59 na remuneração 

da carreira. A partir de agora, 
o Jurídico do sindicato vai 
trabalhar para consolidar os 
argumentos a fim de garantir a 
viabilidade do retroativo.

O sindicato vai atuar para 
que o percentual relativo a julho 
seja pago em folha suplemen-
tar ainda neste mês 

Luta, perseverança e 
união tornaram possível 
o reajuste salarial

como Lei 13.317/2016. A sanção 
ocorreu sem vetos. “Foi um gran-
de passo da categoria ter conse-
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A sanção presidencial do PLC 
29/2016, agora convertido na Lei 
13.317/2016, coroou as mobilizações e 
batalhas da categoria dos últimos anos, 
especialmente no período 2015/2016. 
O reajuste salarial certamente ficou 
aquém do justo e necessário, mas em 
tempos de crise econômica e ataques 
neoliberais aos direitos dos trabalha-
dores é uma conquista fundamental, de 
uma luta que teve como marco a greve 
histórica de 2015.

Pessoas se conheceram nas para-
lisações, amizades foram fortalecidas 
e, principalmente,  um senso de cole-
tividade foi  construído. As ilhas que 
eram os setores, varas e zonas eleitorais 
se dissolveram por conta da greve, 
rompendo-se as barreiras geográficas 
e administrativas. A base assumiu de 
vez seu protagonismo, surgiram novas 
lideranças sem qualquer tradição sin-
dical e foram construídas mobilizações 
descentralizadas.

A direção do sindicato, renovada em 
70%, esteve à altura da tarefa histórica 
e construiu junto com toda a categoria a 
luta pela recomposição salarial. Muitas 
sugestões foram ouvidas, se deu espaço 
e oportunidade para que todos opinas-
sem, novas formas de fazer greve foram 
implementadas, fruto de  um debate 
democrático, a partir de um comando de 
greve amplo e representativo. Centenas 
de servidores tiveram a oportunidade 
de ir a Brasília, assumindo um papel de 
vanguarda na  mobilização.

Outro fator importante foi o amadure-
cimento da categoria que não se deixou 
abater pela manutenção do veto, nem foi 
seduzida pelo canto de uma pequena par-
cela sectária e irresponsável, que defendia 
o “zero pela dignidade” ou melhorias 
impossíveis a qualquer custo, sem se im-

Mobilização garante
vitória da categoria

portar com o prejuízo econômico e moral 
dos demais servidores. Essa política de 
zero, melhorias sob pena de arquivamento 
ou negociações eternas, o nome que se 
queira dar ao que alguns pretendiam, foi 
derrotada em assembleia. 

O Sisejufe, respaldado pela ca-
tegoria, lutou incansavelmente pela 
aprovação imediata do PL 2648, uma 
vez que ficou claro que as modificações 
pretendidas eram inalcançáveis e o ce-
nário político-econômico se deteriorava. 

É verdade que as sabotagens pra-
ticadas pela minoria zerista, além dos 
obstáculos criados por parlamentares 
antes proclamados como “Amigos do 
Judiciário”, atrasaram a aprovação, 
provocando perdas entre janeiro e ju-
lho, levando a não termos a parcela de 
julho. Com a decisão do ministro Gilmar 
Mendes de suspender o pagamento dos 
13,23% e a possibilidade real de veto do 
Artigo 6º do PL 29, a categoria estava 
ameaçada de ter um prejuízo imenso. 
Deve-se relembrar que houve aqueles 
que defendiam a supressão do artigo 

e mesmo seu veto, alegando que era 
melhor para a categoria, numa atitude 
irresponsável, que não levava em conta 
a situação frágil da ação em curso e a si-
nalização na mudança de entendimento 
do próprio STF. 

Valia tudo para manter a catego-
ria no limbo e assim, com discursos 
pseudo-radicais, vencer eleições sin-
dicais e seguir aparelhando entidades, 
sem qualquer preocupação com as 
demandas da categoria. Mais uma vez, 
o funcionalismo não se deixou enganar 
e graças a articulações em Brasília se 
evitou o veto e o PL foi finalmente san-
cionado sem alterações. 

É verdade que outras batalhas duras 
nos esperam pela frente, especialmente 
os ataques aos direitos dos trabalhado-
res e ao serviço público em geral, que se 
desenham no Congresso e no Executivo. 
Entretanto, este é o momento de sabo-
rear a vitória e ver essa página virada. 
Sabemos agora que juntos somos fortes 
e a experiência adquirida nos permitirá 
alcançar novas vitórias.


