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servidores?
E o compromisso com os

A imagem abaixo faz parte da
campanha lançada neste mês pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A campanha inclui cinco filmes com
depoimentos reais de servidores do
Judiciário. Segundo o CNJ, “os pró-
prios servidores têm a incumbência
de transmitir a mensagem de com-
prometimento do Poder Judiciário e
explicar quais são os compromis-
sos” da Justiça para com o cidadão.

É hora de perguntar, portanto,
como fica o compromisso que os
dirigentes do Judiciário e do Minis-
tério Público firmaram com os servi-
dores. “Promessa é dívida”, diz o
dito popular. Onde está prometida
atuação do ministro Cézar Peluso
para garantir a aprovação do rea-
juste salarial dos servidores?

Por isso vamos às ruas na próxi-
ma quarta, 23 de março, exigir que

Peluso e o procurador-geral Rober-
to Gurgel assumam a negociação
dos PLs 6613 e 6697 e dêem retor-
no à categoria sobre sua atuação
junto ao Executivo e ao Legislativo.
Participe! A concentração será às
15h na Procuradoria Geral da Re-
pública. Em seguida os manifestan-
tes farão uma caminhada até o
Palácio do Planalto, e encerrarão o
ato em frente ao STF.

Conquiste

o reajuste

Ato na quarta, 23/3 –
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Para agilizar o processo de correção
da tabela do Imposto de Renda (IR), o
deputado federal Policarpo apresentou
esta semana, no Plenário da Câmara, o
Projeto de Lei 667/2011, que altera a
legislação tributária federal para insti-
tuir mecanismo de correção anual da

O deputado Policarpo, integrante da Comis-
são de Trabalho da Câmara (CTASP), levantou
na reunião desta semana uma questão de or-
dem para evitar que a comissão aprovasse a
toque de caixa alguns projetos com pontos im-
portantes para os trabalhadores.

Entre os assuntos tratados pelos PLs esta-
vam as negociações coletivas no serviço públi-
co e a questão da previdência complementar
para servidores. “Os projetos não podiam ser
analisados tão rapidamente, não havia consen-
so sobre vários dos pontos tratados. É preciso
haver um debate aprofundado com a socieda-

de, com a presença dos servidores e das entida-
des representativas”, afirmou Policarpo.

O coordenador-geral do Sindjus, Berilo
Leão, chamou a atenção para a necessidade
dos servidores ficarem atentos aos projetos
que tramitam no Congresso: “Hoje, metade
da Câmara é formada por empresários, se-
gundo o DIAP. Temos que ficar de olho e nos
organizar para lidar com isso, para que esses
deputados não pensem que vão ‘passar o tra-
tor’ sobre os interesses dos trabalhadores,
como fizeram com a questão do salário míni-
mo”, apontou.

Após visitar 35 locais de trabalho
do judiciário e do MPU para ouvir a
categoria, diretores do Sindjus consta-
taram uma insatisfação generalizada
entre os servidores. Os maiores alvos das
reclamações são os representantes do
Judiciário e do MPU, Cezar Peluso e
Roberto Gurgel. “Em todos os lugares
por onde passamos, a principal pergunta
é: qual a explicação para o descumpri-
mento do acordo firmado para a apro-
vação do PCCR?”, contou o coordena-
dor-geral do sindicato Berilo Leão.

Nesta terça (15) o sindicato enca-
minhou ofício ao presidente do Supre-
mo relatando as queixas. “Todos estão
impacientes com a falta de uma posi-
ção do STF sobre um pleito que afeta
a vida de mais de cem mil servidores”,
disse Berilo. O acordo feito por Peluso
em 2010, com o presidente Lula não
foi cumprido. Agora o sindicato e os
servidores vão lutar para que o STF

negocie com a presidente Dilma. “O
Judiciário não pode ficar para trás,
tampouco ser desvalorizado e despres-
tigiado”, disse Berilo.

A coordenadora-geral do Sindjus
Ana Paula Cusinato também entregou
ao procurador-geral Roberto Gurgel
um ofício com as principais cobran-
ças dos servidores na luta pelo plano
de carreira. “Há um clima de total des-
conforto em relação à falta de ação
do procurador”, afirmou Ana Paula.
Gurgel recebeu o ofício em mãos e
garantiu que marcará audiência com
o sindicato para a próxima semana.

Além de explicitar tudo que foi de-
batido nas visitas do sindicato, o ofí-
cio avisa que a categoria cogita uma
paralisação. Solicita também audiên-
cias com Peluso e Gurgel para que a
categoria seja informada sobre as ati-
tudes tomadas em prol da aprovação
dos PLs 6613 e  6697.

Ofício do Sindjus alerta: cresce
a insatisfação dos servidores

Cerca de mil dirigentes sindicais de
todo o país farão uma “ocupação pací-
fica” do Congresso Nacional no dia 23,
quarta-feira – mesmo dia das manifes-
tações dos servidores do Judiciário e do
MPU na Procuradoria Geral da Repúbli-
ca, Palácio do Planalto e STF.

O presidente da CUT Nacional se
reunirá com o presidente do Supremo
Tribunal Federal, Cézar Peluso, e com a
ministra do Planejamento, Miriam Bel-
chior. No Congresso, os líderes sindicais
têm agendadas uma série de reuniões
com senadores e deputados.

O objetivo é levar aos Três Poderes
um documento com as reivindicações
dos trabalhadores, entre elas a aprova-
ção da Convenção 156, que assegura
igualdade de oportunidades para ho-
mens e mulheres; a regulamentação da
Convenção 151, que normatiza relações
de trabalho na administração pública e
prevê garantia do direito de greve; e a
retirada do PLP 549/09 da pauta do
Congresso Nacional. Entre outras medi-
das, o PLP congela os salários dos servi-
dores públicos.

“Vamos incluir no documento da
CUT, que será entregue aos representan-
tes dos Três Poderes, a reivindicação da
aprovação dos PLs 6697 e 6613, com o
reajuste dos servidores do Judiciário e
do MPU”, afirma a diretora do Sindjus
Sheila Tinoco.

CUT ocupará o
Congresso na
próxima quarta

tabela progressiva mensal que incide
sobre o cálculo do imposto de renda das
pessoas físicas.

O objetivo do PL é evitar que os efei-
tos positivos da política de recuperação
dos salários sejam neutralizados pela
falta de correção da tabela do IR. Para

Policarpo, é preciso que a correção repo-
nha a inflação de 2010: “Nada mais
justo que um fator de correção que repo-
nha a inflação do ano anterior mais uma
parcela da variação do PIB”, afirmou.

Leia mais no blogdopolicarpo.com.br

POLICARPO QUER CORREÇÃO ANUAL DA TABELA DE IR

CTASP: temos que “ficar de olho”


