
16 de novembro de 2010

ESTAMOS

ATENTOS!

Saiu hoje em todos os jornais a defe-
sa do reajuste dos servidores feita pela
diretor-geral do Supremo Tribunal Fede-
ral, Alcides Diniz. A reportagem de Dé-
bora Santos, do G1, informa que “Diniz
rebateu nesta quinta-feira (11) a críti-
ca do ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, à proposta de reajuste de
56% aos servidores do Judiciário, que
tramita no Congresso Nacional. Ele afir-
mou que o objetivo é evitar a evasão
de profissionais para outras carreiras
com melhores salários.”

O DG reagiu à declaração de Paulo
Bernardo, que esta semana chamou de
“delirante” um aumento acima de 50%.
Mas Diniz destacou, de acordo com a
matéria do G1, que “a proposta de rea-
juste de 56% não equipara os vencimen-
tos do Judiciário aos de outros poderes,
apenas corrige a defasagem”.

Esta defasagem é extremamente pre-
judicial, como afirma Alcides Diniz na re-
portagem: “Na medida em que você per-
de valores, não atrai novos profissionais
e perde qualidade. Com isso, você afeta
a prestação jurisdicional. O Judiciário vai
entrar em colapso”, afirmou.

O texto afirma ainda que “o STF cal-
cula que o impacto desse reajuste nas
contas públicas seja de R$ 6,36 bilhões.
O pagamento seria parcelado em quatro
parcelas semestrais, com possibilidade de
esse prazo ser estendido para até seis par-
celas. Para equiparar aos salários de ou-
tras carreiras, a estimativa é de que essa
conta poderia ultrapassar R$ 10 bilhões.”

Sem reajuste, Judiciário
vai entrar em colapso

DIRETOR-GERAL DO STF AFIRMA:

E prossegue: “Diniz afirmou ainda que a
discrepância entre a remuneração de di-
ferentes carreiras começou a se formar
no final do primeiro mandato do presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo

ele, o governo não discutiu os reajustes
dados em 2009 e neste ano aos servido-
res do Tribunal de Contas de União (TCU)
(32% a 48%), Câmara dos Deputados
(15%) e Senado Federal (46%).”

Diniz: “Proposta
não equipara
vencimentos,
apenas corrige a
defasagem”
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ASSEMBLEIAS  SETORIAIS

Pela imediata aprovação dos PLs 6613 e 6697
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Na sexta-feira (12) os delegados do
Sindjus se reuniram para organizar as
ações com a categoria e agilizar a apro-
vação do plano de carreira do judiciá-
rio e do MPU. Os delegados, juntamen-
te com os diretores do sindicato, decidi-
ram realizar, durante o mês de novem-
bro, diversas assembléias setoriais nos
órgãos e um grande ato em frente ao
STF no dia 24 de novembro.

Durante a reunião, os coordenado-
res do Sindjus Roberto Policarpo e Ana
Paula Cusinato informaram aos dele-
gados os resultados das audiências re-
alizadas, desde o final das eleições, com
os presidentes do STF e do TSE, com o
procurador-geral da República e com o
relator da LOA. Eles explicaram que

que foi baseado nessas reuniões que o
Sindjus optou por pelas assembleias e
pelo ato. “Nós temos a possibilidade de
aprovar o plano, mas para isso precisa-
mos nos unir. Temos que pressionar o
ministro Peluso a cobrar  o acordo fe-
chado entre ele e o presidente Lula”,
disse Policarpo.

Luis Valério, do Tribunal Superior
Eleitoral, ficou satisfeito com a inicia-
tiva das assembleias. “Pior do que ser-
vidor mal informado é o servidor re-
signado. Essas reuniões setoriais são
fundamentais para começar uma mo-
bilização, e caso decidamos fazer uma
greve, ter uma categoria participando
em massa. É muito importante ter uma
categoria unida”, disse.

O procurador-geral da República, Roberto Gur-
gel, e o secretário-geral do MPF, Lauro Cardoso,
se reuniram nesta quinta-feira, 11 de novembro,
com representantes das associações e sindicatos
dos servidores. Em pauta, a tramitação do novo
Plano de Cargos e Salários do Servidores do MPU
(Projeto de Lei 6.697/2009 ).

Os representantes das entidades manifestaram
sua preocupação em aprovar o projeto ainda este
ano. Eles também pedem que o parcelamento não
seja longo e ressaltaram que já tentaram negociar
com o ministro do Planejamento Orçamento e Ges-
tão, Paulo Bernardo, que tem se posicionado con-
trariamente ao aumento pleiteado pela categoria.
Assim, pediram que o procurador-geral tente ne-
gociar diretamente com o presidente da Repúbli-
ca, Luís Inácio Lula da Silva.                 Fonte: PGR

PGR discute
plano de carreira
com servidores
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