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Greve é suspensa, mas mobilizações continuam

Insatisfeitas, diversas categorias promovem mobilizações e greves Brasil afora

Buscando acumular forças para viabilizar uma paralisação ainda mais forte no fim do ano, os Trabalhadores do Judiciário Federal do 
Piauí decidiram suspender a Greve que já durava 20 dias, mantendo porém Estado de Greve para promover mobilizações pontuais

 A greve dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal do Piauí (suspensa após 20 dias 
de paralisação) não aconteceu isolada. Por todo o 
Brasil, até mesmo categorias reconhecidamente 
privilegiadas se organizam na luta sindical pela 
manutenção e ampliação seus direitos: é o caso 
dos juízes federais, que promovem nesta terça-
feira (16) um Ato Público com paralisação, em 
protesto pelo corte no orçamento do Judiciário.
 Outras categorias vêm se mobilizando 
no decorrer do ano, trazendo para si resultados 
que jamais teriam sido alcançados sem luta. 
Os Policiais Federais, os Trabalhadores dos 
Correios, os Garis do Município do Rio de Janeiro 
e os Rodoviários do Piauí, todos estiveram engajados em campanhas 
combativas, alcançando respectivamente reajustes de 10%, 6,5%, 37% 
e 10%.
 No Judiciário Federal do Piauí as mobilizações se iniciaram 
em Maio, com atos públicos, arrastões, assembleias e apagões que 
tomaram lugar no TRT, no Fórum Trabalhista, na Justiça Federal, nos 
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COMPAREÇA AO ATO PÚBLICO CONTRA O CORTE NO ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO!

 Em Assembleia Geral ocorrida na manhã da última sexta (12), 
no pátio do TRE, Trabalhadores do Judiciário Federal do Piauí debateram a 
greve dentro e fora do estado, avaliando estratégias para o contexto atual 
e os futuros rumos do movimento.
 Com a chegada da comitiva piauiense que esteve em Brasília-DF 
(para o ato público nacional do dia 10) muito falou-se sobre a organização, 

disposição e força da categoria em 
nível nacional neste momento. 
Em intervenções divididas, muitos 
companheiros falaram da necessidade 
de manter as mobilizações, percebendo 
porém o cansaço, após 20 dias de greve.
 Em votação unânime, os 
Trabalhadores do Judiciário Federal do 
Piauí aprovaram a suspensão da Greve, 
com manutenção do Estado de Greve 
para que sejam promovidos atos públicos 
pontuais nas próximas semanas, tendo 
ainda em vista um possível retorno à 
paralisação caso as negociações previstas 
com o Governo se provem infrutíferas. A 
intenção é a de poupar forças e acumular, 
para tornar possível uma greve ainda 

mais combativa nos últimos meses deste ano.
 É importante ressaltar que a greve trouxe muitos avanços. Se 
não fosse pela demonstração de força dos trabalhadores, o Ministro 
Lewandovski não teria convocado reunião com o Comando de Greve, 
iniciando o debate sobre as reivindicações da categoria (como fez na última 
semana) tampouco teria sido dado encaminhamento ao PL 7.290/2014.

Assembleia Geral decidiu de forma unânime pela suspensão da greve na sexta (12)

Cartórios Eleitorais, na Fazendinha e principalmente no TRE.
 Apesar da pausa estratégica na greve, temos que nos manter 
firmes na convicção de que a união e a luta são as únicas saídas para fazer 
valer nossos direitos, tendo em vista o exemplo bem sucedido de outras 
categorias neste ano. Fique atento às convocações do SINTRAJUFE-PI e 
participe dos próximos atos! 
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Um Hitler de saia

Ministro Lewandovski “pede silêncio” a trabalhadores 
e categoria responde com Ato Público em Brasília

 A diretora geral do TRT – que sempre teve 
enorme dificuldade em dialogar com os contrários, 
inclusive com o Sindicato da sua categoria – resolveu 
tirar a máscara e mostrar em definitivo o seu viés 
autoritário. Diante da firme disposição da esmagadora 
maioria dos servidores lotados na DGA em participar 
ativamente da nossa greve, a Diretora Geral resolveu 
retaliar, com a ameaça de retirar as funções e 
proceder a relotação de todos os que ali trabalham, 
redistribuindo-os em outras unidades do Tribunal.
 A atual diretora já tinha demonstrado o seu 
despreparo administrativo quando da discussão do 
ponto eletrônico, logo que assumiu o cargo. À época, 
foi necessária a intervenção direta do presidente do 
TRT, solucionando satisfatoriamente o impasse à sua 
revelia e em favor dos servidores.
Dona de um estranho hábito de chegar ao trabalho 
após o meio dia (quando a grande maioria está prestes 
a encerrar o expediente), a diretora parece não ter 
feito concurso para servidora e sim para Rainha da 
Suprema Corte.
 Ao tempo que se solidariza e se coloca à 
disposição dos bravos servidores da DGA para o que der 
e vier, o sindicato repudia as tentativas de represália da 

Diretora Geral do TRT e pede, em nome da coerência e da lógica, que 
ela renuncie a qualquer majoração nos seus vencimentos advindo da 
dura luta dos colegas, que dignamente se expuseram e foram para rua 
defender a valorização do salário de todos.

barulho e tumulto das manifestações.
 A FENAJUFE encaminhou orientação às bases, para 
que fosse feito um ato silencioso em Brasília na 
ocasião da posse de Lewandovski, com mordaças 
e roupas pretas. Representantes de vários 
estados (entre eles os companheiros do Piauí 
Francisco Gomes, Marcelo Cassiano e 
Pedro Laurentino) estiveram presentes 
ao ato e  atropelaram a orientação 
pouco firme da federação, levando 
palavras de ordem, apitos e 
tambores ao evento.

 Tomando posse como presidente do Superior 
Tribunal Federal, o Ministro Lewandovski convocou na última 

semana reunião com o Comando Nacional de Greve dos 
Trabalhadores do Judiciário Federal. A iniciativa veio 
depois de mais de 10 dias de greve e mobilizações Brasil 
afora, que repercutiram negativamente nas mídias locais 
e nacionais, obrigando o Governo a agir para poupar sua 
imagem no período eleitoral.
 Na reunião, o Ministro (que estava para ser empossado 
no dia 10) pediu um “voto de confiança” à liderança dos 
trabalhadores, deixando claro que gostaria que sua posse 

não fosse “atrapalhada” pelo 


