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bOLETIM  SEMANAL Sindicato dos 
Trabalhadores  
do Poder Judiciário 
e do Ministério 
Público da União 
no Distrito Federal
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1º/08 começa a greve até a 
vitória, com o novo PCS!

Sem reajustes há seis anos, come-
çamos nesta quarta-feira uma 
greve por tempo indeterminado 

com o objetivo de conquistar o novo 
Plano de Cargos, Carreiras e Remune-
rações (PCCR). 

Cada servidor será uma peça im-
portante na mobilização. Não per-
gunte o que o Sindjus pode fazer por 
você. Pergunte o que você pode fazer 
pela categoria!  

Reunidos na semana passada, 
os delegados sindicais definiram um 
plano para a construção da greve, a 
começar pelos piquetes. Chegando 
ao seu local de trabalho, assuma um 
lugar no piquete para convencer os 
seus colegas da importância de ade-
rir à greve. Se você aderir, se os seus 
colegas aderirem, o nosso Plano passa 
no Congresso Nacional.

Não está na hora de levantar pro-
blemas, como o corte de pontos. Está 
na hora de fazer a mobilização. Pri-
meiro, a gente mostra força. Depois 

a gente negocia o que tiver de ser ne-
gociado. 

Na segunda-feira à noite, uma co-
missão de servidores liderada pelo pre-
sidente da CUT, Vagner Freitas, ouviu 
do presidente do Supremo, ministro 
Carlos Ayres Britto, o reconhecimen-
to de que a nossa greve é legítima. 
Ele disse também que não aceitará o 

arquivamento automático da propos-
ta orçamentária do Judiciário como a 
presidenta Dilma fez no ano passado. 
Se o presidente do Supremo diz que a 
nossa greve é legítima, quem poderá 
dizer o contrário. 

Nossa greve é legítima e tem que 
crescer nos próximos dias, para garan-
tir que a proposta orçamentária do 
Judiciário seja levado em conta pelo 
Ministério do Planejamento e trans-
formada em projeto de lei. 

Com ou sem mensalão, temos que 
paralisar as atividades do Judiciário. 
Nos últimos seis anos, subiram todos 
os custos dos itens que compõem a 
cesta básica da classe média – alimen-
tação, saúde, educação, transporte 
etc. Só não subiram os nossos salários. 

Vamos subir a nossa voz para que 
ela seja ouvida nos tribunais, no Pla-
nejamento, no Planalto e no Congres-
so. Vamos cruzar os braços para que 
se faça justiça nas casas da própria 
Justiça. 

O Sindjus encaminhou uma carta aos magistrados, propondo 
a retomada de nossa antiga parceria. Não tem qualquer sentido 
os juízes e juízas continuarem a perseguir os servidores, como se 
fôssemos empregados subalternos ou até adversários. 

Unidas, como já estiveram tantas vezes, as duas categorias só 
têm a ganhar. Nossos verdadeiros inimigos comuns são, neste 
momento, os burocratas do Planejamento!

Os magistrados 
devem ser 
nossos aliados
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E diz que não vai aceitar o corte 
automático da proposta de or-
çamento que encaminhará ao 

Ministério do Planejamento
Em audiência concedida nessa 

segunda-feira a uma comissão de 
líderes sindicais liderado pelo presi-
dente da CUT, o presidente do STF, 
ministro Carlos Ayres Britto, disse que 
não aceitará o corte automático da 
proposta orçamentária do Judiciário, 
como a presidenta Dilma fez no ano 
passado.

O ministro disse que a proposta 
que pretende encaminhar ao Minis-
tério do Planejamento, prevendo os 
reajustes salariais para os servidores e 
para os juízes, deverá pelo menos ser 
apreciada pelo Congresso Nacional. 
Se a presidenta quiser vetar depois, 
que assuma o ônus do veto, deixou 
subentendido o presidente do Supre-
mo. 

Presidente do STF reconhece 
legitimidade da greve

Além do presidente da CUT, Vag-
ner Freitas, integraram a comissão 
recebida em audiência o secretário-
-adjunto de relações de trabalho da 
CUT, Pedro Armengol; os coordena-
dores do Sindjus Jailton Assis e Sheila 
Tinoco, esta também representando a 
CUT-DF; o coordenador geral da Fe-
najufe, José Oliveira. Também partici-
pou Sérgio Mendes, juiz assessor do 
presidente do Supremo.

O ministro Carlos Ayres Britto re-
conheceu a legitimidade da greve, 
mas ponderou que o movimento vai 
ocorrer num período tenso, por cau-
sa do julgamento do mensalão. Mas 
esse, evidentemente, é um problema 
dos 11 ministros que vão julgar o pro-
cesso, e não dos servidores. 

O ministro prometeu analisar com 
cuidado, para possível revisão, a Re-
solução 86 do Conselho Nacional de 

Justiça, que dá aos gestores dos tri-
bunais o poder de cortar os pontos 
dos servidores em greve sem qual-
quer possibilidade de negociação. E 
também ficou de analisar a inclusão 
de representantes dos servidores na 
comissão do Judiciário que está nego-
ciando o orçamento com o Ministério 
do Planejamento. 

A proposta orçamentária do Ju-
diciário deverá ser encaminhada ao 
Planejamento até o dia 15 de agos-
to. O prazo para a consolidação da 
Lei Orçamentária Anual na forma de 
projeto de lei, incluindo a proposta 
orçamentária do Judiciário, corre até 
o final do mês. 

Nesse quadro, a greve dos servido-
res que se inicia agora tem o objetivo 
de destravar o impasse nas negocia-
ções com os técnicos do Planejamen-
to, respaldando a comissão de repre-
sentantes do Judiciário. 

O impacto do nosso reajuste na folha do Poder Judiciário é de ape-
nas 32%. Trata-se de uma proposta muito razoável considerando que 
nosso último reajuste foi em 2006. Desde aquela data até hoje, o custo 
de vida subiu em todos os setores. 

Segundo cálculos do Dieese, o custo dos itens de alimentação cres-
ceu 62,59%. As despesas com educação subiram 47,63%. As de saú-
de, 36,66%. E as de transporte, 24,55%. 

Diante desses números, ninguém pode dizer que estamos exigin-
do aumentos salariais absurdos. Estamos apenas tentando recompor, 
assim mesmo de maneira parcial, a perda de nosso poder aquisitivo.

Não estamos 
pedindo 
nenhum 
absurdo!
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