
Luiz Fux, Ibaneis Rocha
e Sheila Tinoco
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11 de novembro de 2011

Na próxima quarta-feira (23), ser-
vidores do Judiciário de todo Brasil
vão se unir em um dia nacional de
paralisação desenvolvendo uma sé-
rie de atividades em defesa da apro-
vação do PL 6613/09. Servidores de
outros estados irão chegar aqui e nós
precisamos dar o exemplo, demons-
trando a força da nossa mobiliza-
ção. As assembleias setoriais têm o
intuito de nos conduzir a um gran-
de ato capaz de viabilizar nosso re-
ajuste salarial.

Vamos ao Congresso buscar o
apoio dos parlamentares, ao Palácio
do Planalto exigir respeito e ao Su-
premo pedir que os ministros reafir-
mem a decisão tomada no dia 3 de
agosto e exijam que o PL 6613 seja
incluído na LOA-2012. Precisamos
pressionar o relator do Mandado de
Segurança impetrado pelo Sindjus,
ministro Luiz Fux, para garantir que
o orçamento do Judiciário seja res-
peitado pelo Executivo. Portanto, a
participação de todos os servidores é
de fundamental importância.

Vivemos um momento chave. A
LOA-2012 deve ser votada até o iní-
cio da segunda quinzena de dezem-
bro. Com a decisão do STF nosso pro-
jeto tem plenas condições de ser apro-
vado na CFT. O Supremo precisa fa-
zer valer a autonomia do Judiciário.
É por isso que temos que paralisar
nossas atividades e ir à Praça dos Três
Poderes no dia 23. Vamos gritar pa-
lavras de ordem, levantar nossas ban-
deiras, fazer muito barulho, enfim,
abraçar de uma vez por todas a luta
pela nossa valorização salarial.

Dia 23, Dia
Nacional de
Mobilização

Mobilização no STF
dá resultado

No início da noite do dia 17, a coor-
denadora Sheila Tinoco e o advogado do
Sindjus Ibaneis Rocha reuniram-se com o
ministro Luiz Fux. O objetivo foi reforçar
o conteúdo da petição, datada de 14 de
novembro, sobre a necessidade de o rela-
tor decidir o Mandado de Segurança in-
dependentemente do parecer do Procu-
rador-Geral da República, uma vez que o
processo está há mais de trinta dias pa-
rado por conta disso e a LOA-2012 já
está sendo fechada no Congresso Nacio-
nal.  O ministro disse ao Sindjus que a
decisão nesse Mandado de Segurança
tem grande repercussão e que o parecer
da PGR é fundamental para que ele pos-
sa formar sua convicção. Porém, garan-
tiu ao Sindjus que solicitará o parecer ao
Procurador-Geral da República. O advo-
gado do Sindjus avaliou a reunião como
excelente. "Foi melhor do que eu espera-
va. O ministro demonstrou profundo co-
nhecimento da causa e de suas consequ-
ências para o Judiciário brasileiro. Estou

confiante de que ele vai acolher nosso
pedido", disse Ibaneis.

Sheila Tinoco avaliou que o resultado
positivo de ontem se deu em virtude do
trabalho de mobilização dos servidores
do STF. “Tenho certeza de que o ministro
sentiu a mudança no clima organizacio-
nal do STF. O que se fala nos corredores
do Supremo é o desrespeito que o Execu-
tivo vem tratando o Judiciário”, afirmou
Sheila. Como já ficou provado que o Exe-
cutivo não quer dialogar com o Judiciá-
rio no intuito de forçar sua política de
reajuste zero, o Sindjus vai intensificar a
pressão no Supremo. “Na próxima sema-
na vamos formar uma comissão para fa-
lar com cada ministro. Precisamos aumen-
tar a força desta corrente que tem o ob-
jetivo de combater o desrespeito ao Judi-
ciário. No dia 23 o País inteiro enviará ser-
vidores para um grande ato que dirá ao
Judiciário, ao Executivo e ao Legislativo
que o servidor do Judiciário não aceitará
o reajuste zero”, defendeu Sheila Tinoco.
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Construindo a mobilização
SERVIDORES DO STF APROVAM
PROTESTO DIÁRIO

SERVIDORES DÃO
O RITMO - PCCR JÁ!

SERVIDORES COBRAM
REAJUSTE SALARIAL

GUERRA CONTRA A POLÍTICA DE
REAJUSTE ZERO

PALAVRAS DE ORDEM PELA
APROVAÇÃO DO PL 6613

SERVIDORES EM MARCHA PELA PL 6613

ATO PELA APROVAÇÃO DO PL 6613

 TRT-10 APROVA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES
NO CONGRESSO NACIONAL

SERVIDORES DO STM
VOTAM POR PARTICIPAR DA
MOBILIZAÇÃO DO DIA 23

SERVIDORES DO STJ DECIDEM
FORTALECER NOSSA MOBILIZAÇÃO
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SERVIDORES DA JF RESOLVEM FAZER UMA
HORA DIÁRIA DE PROTESTO


