
11 de maio de 2011

PARTICIPE!
PARALISAÇÃO

GERAL DE 24H

Confira no calendário: as paralisações de
24 horas em protesto pelo PCCR chegam ao
TJDFT nesta quinta-feira, dia 12, e ao STJ e
STF na sexta, dia 13. Hoje (quarta) é dia dos
servidores do TRE, TSE e Ministério Público
pararem. E na próxima quarta, 18 de maio,
todos os servidores da Justiça fazem uma nova
paralisação de 24 horas. Se você ainda não
participou desse movimento, é hora de en-
grossar as fileiras dos descontentes com a fal-
ta de reajuste salarial.

Decididas na assembleia geral do dia 3,
na semana passada, as paralisações setoriais
começaram no dia 5, no STM, e prosseguiram
no dia 10 no TRT. O objetivo é alertar os presi-
dentes dos tribunais e administradores do Mi-
nistério Público quanto à necessidade de as-
sumirem seus papeis na condução da negoci-
ação pela aprovação dos PLs 6613 e 6697,
com o reajuste salarial da categoria.

No primeiro dia de paralisação os servi-
dores do STM mostraram que estão dispostos
a fazer uma greve sem data para acabar. “Fi-
quei satisfeito com o movimento de hoje e
espero que a paralisação geral que estamos
dispostos a fazer seja o empurrão que falta
para a aprovação do plano”, disse Thiago da
Matta, servidor que participou da mobiliza-
ção desde cedo.

Eva Cláudia Medeiros espera uma mai-
or participação no ato do próximo dia 18,
em frente ao Supremo: “Os colegas têm que
participar. O Judiciário é formado por servi-
dores esclarecidos, que sabem avaliar a im-
portância e a necessidade do nosso reajus-
te”, desabafou.

Junto com o diretor do Sindjus Zezinho
Oliveira e com o apoio do delegado sindical
Beto Sampaio, coordenador-geral Berilo Leão
esteve no STM na véspera da paralisação e

passou em todas as salas do tribunal para
convocar os servidores a aderir ao movimen-
to. Ele disse que a necessidade da greve au-
menta a cada dia e que, se for preciso, a
categoria vai parar.

Nesta terça (dia 10) os diretores do Sind-
jus estiveram presentes desde as oito horas
da manhã no TRT, em apoio à paralisação de
24 horas. Na segunda os diretores percorre-
ram todas as salas para convocar os colegas
a participar do movimento. “Acho que essa
paralisação está certa. Precisamos pressio-
nar o ministro Peluso, mas isso não é só res-
ponsabilidade do Sindicato. Os servidores
tem que fazer a sua parte. Por isso eu vou
participar do ato às 15h, com certeza”, afir-
mou Valdir Pinheiro Azevedo.

A servidora Maria Eulilia Cavalcanti Amo-
rim também afirmou que os colegas preci-
sam aderir: “Eu acho que todos devem vestir
a camisa e se mostrar envolvidos na aprova-
ção dos PLs. Vou participar e também vou
chamar os meus colegas para aderir ao mo-
vimento”, reforça.

“Além de uma forma de pressão, acho que
as paralisações e atos também servem para o
sindicato dar um retorno aos servidores, nos
colocar a par do que está acontecendo e refor-
çar que a categoria deve agir de forma incisi-
va para que o PCCR seja aprovado”, afirmou o
servidor Rodrigo Cardoso.

De acordo com o coordenador do Sindjus
Cledo Oliveira, essas ações se tornaram ne-
cessárias em razão da falta de comprometi-
mento das cúpulas do Judiciário e do MPU
com a negociação dos PLs: “Os servidores
querem ver isso resolvido. Nas visitas aos lo-
cais de trabalho, a revolta com o descaso dos
dirigentes em relação ao compromisso assu-
mido com os servidores", afirmou.
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JUNTE-SE A NÓS
NA LUTA PELO PCCR

Vamos parar!
Em protesto pelo PCCR, servidores farão 24 horas de paralisação geral no Judiciário e no MPU
na próxima quarta, dia 18. Enquanto isso, prosseguem as paralisações setoriais em cada órgão

Quarta,
dia 18
de maio

AGENDE-SE

Reunião do Conselho de

Delegados Sindicais – dia 13/5,

às 14h, no TST

Assembleia para eleição de

delegados à plenária da

Fenajufe – 13/5, 17h30, no TST

Os colegas têm que
participar. O Judiciário é
formado por servidores
esclarecidos, que sabem
avaliar a importância e
a necessidade do
nosso reajuste.

Eva Cláudia Medeiros (STM)

Precisamos
pressionar o ministro
Peluso, mas isso não
é só responsabilidade
do sindicato. Os
servidores tem que
fazer a sua parte.

Valdir Pinheiro Azevedo (TRT)
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O presidente do STJ, ministro Ari Pargend-
ler, recebeu o Sindjus e o deputado Policarpo
às 7h da manhã desta quarta-feira (11/5) para
discutir a aprovação do PCCR e as ameaças
de corte de ponto feitas por ele na semana
passada. A reunião foi avaliada positivamen-
te por Berilo e Policarpo.

Ari Pargendler se mostrou receptivo e con-
versou sobre os contatos que estabeleceu pela
aprovação do PL 6613. O presidente relatou a
conversa que teve com o presidente do STF,
ministro Cezar Peluso, sobre o PL 6613/2009.
A informação que recebeu foi de que Peluso
está em negociação com o governo. Foi quan-
do Policarpo colocou que a negociação com o
governo deve começar com o contato com a
presidente Dilma.

“Assim como nas versões anteriores dos
nossos planos, a negociação só sai realmen-
te quando há acerto entre o Judiciário e a

Presidência da República. A partir do acerto
feito pelos presidentes os órgãos técnicos
se mobilizam. Do contrário, nada anda”, afir-
mou o deputado.

O coordenador-geral do Sindjus, Berilo
Leão, fez um pedido ao ministro no sentido de
que ele continue conversando com Peluso,
construindo meios que levem à aprovação do
nosso projeto. “O PL 6613/2009 é muito im-
portante não só para os servidores, mas para
todo o Judiciário, que está ficando para trás
em relação às carreiras de outros poderes. A
cúpula do Judiciário precisa assumir seu pa-
pel nessa negociação. A categoria espera por
isso”, explicou.

Num segundo momento, discutiu-se a
questão do corte de ponto dos servidores do
Judiciário. O presidente disse que o STJ vem
anunciando que pretende cortar ponto dos
grevistas. Disse também que ao contrário dos

Sindjus e Policarpo conversam
com o presidente do STJ

juízes, que são proibidos de fazer greve, os
servidores têm esse direito, mas que o Tribu-
nal que tem acatado a solicitação da AGU e
cortado o ponto dos servidores do Executivo
não podia simplesmente liberar os servidores.

Berilo ponderou dizendo que o Executivo
não corta o ponto previamente, como o mi-
nistro Pargendler alertou que pretendia fa-
zer. O deputado Policarpo complementou a
informação dizendo ao presidente que, mes-
mo depois da decisão proferida pelo STJ, o
governo negocia com os servidores a reposi-
ção dos dias parados.

“Deve-se estabelecer um processo de
negociação para compensar os dias parados,
impedindo que os servidores percam parte
de seu salário. A greve é um direito constitu-
cional, seu exercício não pode ser acompa-
nhado de uma punição dessa natureza”, des-
tacou Berilo.

LUTA PELO PCCR GANHA ESPAÇO NA MÍDIA
“Quando põe no papel vira compromis-

so?” Essa indagação abre o VT que o Sindjus
veiculará na próxima semana na TV Globo e
na rádio CBN, mostrando a importância da
luta pelo PCCR. A frase alude à campanha
lançada em março pelo Conselho Nacional
de Justiça, segundo a qual “quando você co-
loca seu nome em algo, vira compromisso”.

Com isso, o Sindjus lembra aos dirigen-
tes da Justiça que eles colocaram no papel
suas assinaturas, encaminharam ao Congres-
so a expressão de suas vontades, sob a for-
ma de dois projetos de lei, mas nada fize-
ram para concretizá-los – apesar do com-
promisso assumido.

“Os presidentes dos tribunais e chefes
do Ministério Público assinaram o encami-
nhamento de projetos reajustando os  salári-
os dos servidores. Mas os projetos não saí-
ram do papel. Estão parados na Câmara dos
Deputados”, prossegue o anúncio, que finali-
za com uma convocação: “Servidor, participe
da paralisação de 24h no dia 18 e faça valer

o compromisso assumido pela Justiça.”
“É importante dar uma satisfação à

sociedade e, ao mesmo tempo, fazer mais
um alerta às autoridades”, avalia o coorde-
nador do Sindjus Berilo Leão. “Hoje (quar-
ta) temos duas matérias
grandes nos principais jor-
nais da cidade sobre a nos-
sa luta. Isso é reflexo do
excelente trabalho que
nossa equipe tem feito
nesse sentido”, afirma ele.

Nesta segunda (dia 9)
o sindicato encaminhou à
imprensa um comunica-
do com o calendário de
mobilizações, com as da-
tas e locais das paralisa-
ções de 24h. Na nota, o
coordenador explica que
os salários dos servidores
do Judiciário e do Minis-
tério Público acumularam

uma enorme defasagem em relação a car-
reiras semelhantes nos poderes Legislati-
vo e Executivo. Os informes geraram ma-
térias em vários jornais. Confira em
www.sindjusdf.org.br

Na pauta, as ameaças de corte de ponto durante a greve e a negociação do PL 6613


