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Os coordenadores do Sindjus Berilo
Leão e Jailton Assis se reuniram na tar-
de de quarta (dia 15) com o vice-líder
do PMDB, Mendes Ribeiro. O parlamen-
tar informou que deve haver mais uma
sessão plenária na próxima semana para
votar o orçamento, e se comprometeu
em fazer o possível para colocar os pla-
nos de carreira do Judiciário e do MPU
nessa pauta, caso haja sessão.

Na reunião, Jailton Assis explicou que
a luta da categoria é difícil e precisa do
apoio dos parlamentares. “Nós estamos
desde 2008 lutando por esse reajuste.
Somos a única categoria que precisa ne-
gociar com os três Poderes. E sempre
que pedimos um aumento somos mas-
sacrados pela imprensa, que coloca
numa na conta magistrados e servido-
res. Temos uma defasagem salarial gran-
de em relação aos servidores dos ou-
tros Poderes, e isso está desvalorizando

“Essa luta é legítima”

o Judiciário”, explicou Jailton.
Mendes Ribeiro se mostrou solidá-

rio à luta da categoria e disse que esse
sistema precisa mudar. “Esse tipo de so-
licitação tripartite desgasta muito. É pre-
ciso rever isso”, disse o deputado, que
afirmou também que a categoria está
no caminho certo: “Essa luta é legítima.
Vocês estão cumprindo o seu papel e
eu estou fazendo o meu, ajudando no
que é possível.”

Enquanto os coordenadores se reu-
niam com o representante do PMDB, os
servidores abordavam os deputados que
passavam pelos corredores da Câmara
dos Deputados. Ivan Valente, líder do

PSOL, foi um dos parlamentares contac-
tados pela categoria e parabenizou a
luta da classe. “Sem luta não há con-
quista. Quando os servidores mostram
que são cidadãos e querem respeito, eles
ganham força. Por isso eu acredito que
os projetos de vocês pode ser aprovado
sim”, disse o deputado.

A luta do Sindjus e da categoria con-
tinua. Na próxima semana, os diretores
continuarão o trabalho político junto aos
parlamentares, ao mesmo tempo em
que trabalham nas negociações entre
Supremo e Executivo. “Todas as saídas
estão sendo cercadas”, afirmou o coor-
denador Jailton Assis.

Mendes Ribeiro, vice-líder do PMDB, promete tentar colocar o PCCR em pauta

VA
LC

I A
RA

Ú
JO

Berilo Leão e Jailton Assis com Mendes Ribeiro (dir): deve haver sessão na próxima
semana e deputado afirmou que tentará colocar os PLs 6613 e 6697 em votação

A força está nas
nossas mãos

Terça, dia 21
Grande ato na Câmara às 15h

Quarta, dia 22
Todos à reunião da Comissão de

Finanças e Tributação, às 10h

Carta aos deputados: assine e
envie em www.sindjusdf.org.br

Novo ato na

Câmara: 21/12,

15h, no corredor

do Plenário
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Câmara e Senado votaram na mesma tarde (ontem, dia
15) um aumento de 61,8% para os parlamentares, o presi-
dente da República e o vice e os ministros de Estado.

Os salários dos congressistas passarão, a partir de 1º de
fevereiro de 2011, de R$ 16,5 mil para R$ 26,7 mil. O valor
é o mesmo que é pago, atualmente, aos ministros do Supre-
mo Tribunal Federal.

No caso do presidente da República e do vice, o aumen-
to será de 133%, passando do atuais 11,4 mil para os R$
26,7 mil. Os ministros de Estado foram agraciados com um
aumento de 149%.

O projeto nem precisa passar pela aprovação do presi-
dente da República, já que se trata de um Decreto Legislati-
vo. “Essa é mais uma demonstração de que nem o Executivo

nem o Legislativo respeitam o Poder Judiciário”, afirmou o
coordenador-geral do Sindjus, Berilo Leão Neto.

“Enquanto os PLs 6613 e 6697 passam mais de um ano
sendo cozidos em fogo brando na Câmara, sob boicote do
governo, esses aumentos são aprovados num instante”, re-
clama o coordenador. A proposta foi fechada pelos deputa-
dos ainda na tarde de ontem. Duas horas depois de ser vo-
tada pela Câmara, chegou ao plenário do Senado e foi apro-
vada em menos de três minutos.

O reajuste dos congressistas também tem impacto nos
estados e municípios, porque a Constituição limita as remu-
nerações dos deputados estaduais em 75% do salário dos
deputados federais. O salário dos vereadores, por sua vez,
está vinculado aos salários dos deputados estaduais.

Congresso aprova aumento
para Legislativo e Executivo


