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não anda?
Por que o PCCR

Porque o ministro Cézar Peluso
se recusa a fazer como seus
antecessores Nelson Jobim e

Ellen Gracie, que
apresentaram o reajuste dos

servidores como uma demanda
urgente do Poder Judiciário.

Porque a responsabilidade pela
defesa do plano junto ao Executivo

e Legislativo é do chefe do
Judiciário, mas Peluso delegou a

negociação ao juiz auxiliar
Fernando Marcondes. Desde então,

praticamente nada avançou.

Porque, ao longo de todo o
processo, os presidentes de
tribunais têm se omitido de

cumprir seu papel nas
negociações – ao contrário do

que ocorreu nos planos de
carreira anteriores.

1 2 3
E os servidores, o que farão?

GREVE a partir
do dia 3
de maio

6º Congresso

do Sindjus

Assembleias para

eleger os delegados já

começaram. Confira o

calendário e participe!
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O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Ju-
diciário e do Ministério Público no Distrito Fe-
deral, tendo, como bandeira histórica, a defesa
da democratização do acesso à Justiça, consi-
dera tímida a resolução assinada, no dia 29 de
março, pelo Conselho Nacional de Justiça, que
acrescenta o § 3º à redação do artigo 1º da
Resolução nº 88, de 2009, uniformizando o
horário de atendimento ao público no Poder
Judiciário, no mínimo, das 9h às 18h.

O Sindjus defende que o horário de atendi-
mento de todos os tribunais e órgãos jurisdici-
onais siga o exemplo do Superior Tribunal de
Justiça, que funciona de segunda a sexta-feira,
de 7h às 19h, com atendimento aberto ao pú-
blico das 7h30 às 19h, conforme art. 146 do
Ato Regulamentar nº 2, de 2007.

Defendendo o pleno acesso à Justiça e uma
jornada de trabalho justa aos servidores que
compõem o Poder Judiciário, o Sindjus espera
que os tribunais usem de suas discricionarieda-
des e ampliem os efeitos da resolução estabe-
lecendo o horário de 7h às 19h. Ao adotar tal
medida o jurisdicionado ganha, a produtividade

Na semana passada, o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ)
uniformizou o horário mínimo
de atendimento ao público pe-
los órgãos do Judiciário, das 9h
às 18h. O Sindjus, porém, con-
siderou “tímida” a resolução e
publicou carta defendendo o
exemplo do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) , que funciona de
segunda a sexta de 7h às 19h
e atende das 7h30 às 19h.

“Com isso a produtividade
aumenta e faz com que os
recursos físicos e humanos
sejam melhor utilizados”, afir-
mou o coordenador-geral do
Sindjus, Berilo Leão. “A medida
também possibilita a adoção
de uma jornada de seis horas,
que é melhor para todos”,
acrescentou. Veja ao lado a
carta do Sindjus.

Sindjus questiona horário mínimo
aumenta e possibilita uma melhor utilização
dos recursos disponíveis pelos tribunais. Aos ser-
vidores tal medida agradaria sobremaneira, pois
possibilitaria a adoção de uma jornada de 6h
ininterruptas, mais produtiva e que racionaliza
o uso dos recursos físicos e humanos.

Outro ponto que merece ser lembrado é
que a mesma Res. 88/09-CNJ cria uma res-
salva: na medida em que se houver legislação
local especial ou diversa à Resolução, ela deixa
de ser aplicada. Uniformizar o horário de aten-
dimento da Justiça é uma atitude positiva, des-
de que otimize os recursos humanos e materi-
ais de cada órgão.

O departamento jurídico do Sindjus foi aci-
onado ontem mesmo (31/3) para verificar se a
mudança proposta à Resolução 88 traria preju-
ízo à atual jornada dos servidores. Ao que pare-
ce não há qualquer mudança. O Sindjus ficará
atento a implantação para que não haja qual-
quer retrocesso nas conquistas da categoria.

Berilo Leão
Coordenador-Geral do Sindjus

A preparação para o 6° Congresso do
Sindjus (que, entre outras coisas, debate-
rá a remuneração da categoria) come-
çou na semana passada com as primei-
ras assembleias setoriais para eleger os
representantes do Superior Tribunal de Jus-

tiça e Tribunal Superior Eleitoral.
Na tarde de sexta (dia 1º), os servido-

res do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mos-
traram que a categoria está cada vez
mais madura e participativa. Eles lota-
ram o auditório do tribunal e elegeram

dez representantes. No STJ, no dia
30/3, após um rico debate sobre
as expectativas dos servidores em
relação ao reajuste salarial, quin-
ze representantes foram eleitos e
se comprometeram a ajudar a for-
talecer a luta da categoria.

Hoje é dia de debate e eleição
no MPF, às 13h. Veja o calendário
ao lado e participe da assembleia
no seu local de trabalho.

Servidores elegem delegados
para o congresso sindical

No dia 6/4 encerra-se o pra-
zo para apresentação de emen-
das aos PLs 6613 e 6697 na
Comissão de Finanças e Tributa-
ção da Câmara dos Deputados,
se o calendário de sessões da
Comissão não sofrer alterações.
O assessor parlamentar do Sind-
jus, Antônio Augusto Queiroz (o
Toninho do Diap) acompanha a
movimentação dos dois projetos
de lei no Congresso.

Logo em seguida ao encerra-
mento, no dia 7, apresentaremos
um balanço do andamento dos
PLs e das possíveis modificações.

Prazo para emendas
aos PLs 6613 e 6697
acaba esta semana

MPF  (auditório da PGR)
TST  (auditório do bl. B)
STM  (auditório)
MPDFT
STF
TRE
TRT

13h00
13h00
16h00
13h30
16h00
16h00
14h00

04/4
06/4
07/4
12/4
13/4
14/4
15/4

ASSEMBLEIAS SETORIAIS


