
24 de novembro de 2009

Os servidores do Judiciário e do MPU pre-
sentes à assembleia realizada ontem (23) na
Praça dos Tribunais manifestaram seu repúdio
às propostas do conselheiro do CNJ, Ives Gan-
dra Martins, para o PCCR. Após reunião com o
conselheiro, o coordenador-geral do Sindjus,
Policarpo, repassou à assembleia os pontos
discutidos durante a conversa:

1) O maior cargo efetivo da carreira judiciária
não poderá exceder 75% do subsídio do juiz
substituto;
2) O cargo somado à opção do CJ 3 não poderá
ser superior ao subsídio do juiz substituto; e
3) A remuneração do servidor, incluídas as van-
tagens pessoais, não poderá superar o subsí-
dio do magistrado ao qual estiver vinculado.
4) A comissão ainda estuda a redução do nú-
mero de FCs;
5) Aumento do valor das CJs em 20%
6)Quinze padrões por cargo com diminuição do
percentual entre elas, o aumento do período para
promoção, que passaria de 12 para 18 meses.

O coro de vaias que se seguiu traduziu a
indignação com as propostas de Gandra, que,
na visão dos servidores, não atendem às rei-
vindicações contidas no PCCR e ainda rebai-
xam a categoria.

Policarpo levou também boas notícias à
assembleia. “Hoje fizemos a última reunião
com o CNJ; isso mostra que as discussões es-
tão avançando. Com o envio do relatório do
CNJ, o STF pode acelerar o processo de dis-
cussão do PCCR”, explicou o coordenador-ge-
ral do Sindjus. Ives Gandra se comprometeu a
enviar o relatório com as conclusões do CNJ
para o STF até hoje (dia 24).

Após o debate e a decisão da assembleia

no sentido de continuar e reforçar a greve,
Policarpo marcou novo ato para hoje (terça)
às 15h30, no TST.

Os servidores mostraram seu apoio à luta
pelo PCCR Já ao pegar o microfone para cha-
mar os colegas a continuar a mobilização e
aumentar ainda mais a força da greve. Segun-
do a diretora do Sindjus Ana Paula Cusinato,
“desde 2000 o sindicato conquista vitórias e
agora não vai ser diferente. Vamos exigir dos
dirigentes do Judiciário e do Ministério Públi-
co que respeitem a nossa categoria”.

Após o debate e a decisão de continuar e
reforçar a greve, um novo ato foi marcado para
hoje (dia 24), às 15h30, no TST.

Servidores indignados
Propostas do CNJ não atendem às reivindicações do PCCR e são vaiadas na assembleia

GREVE

DELEGADOS SINDICAIS
Por causa da greve, o calendário das
eleições para delegados sindicais
foi alterado. Confira as novas datas.

Até 28/11: inscrições
De 8 a 12/12: divulgação dos

candidatos
Dia 16/12: eleições
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Mobilização maior a cada dia
GREVE

“O jogo de pressão que os dirigentes do Judiciário e do MP estão fazendo para que a categoria finalize
a greve mostra que o nosso movimento é forte e está incomodando”, afirmou Policarpo na assembleia
de ontem (23). Ele citou como exemplo a nota publicada pelo presidente do STF, Gilmar Mendes, no site
do Tribunal. “Nós não estamos intimidados”, afirmou Policarpo, sob os aplausos dos 2.500 servidores
presentes à assembleia, “e vamos continuar cada vez mais mobilizados até que o PCCR seja enviado
ao Congresso em sua versão completa, com todas as nossas reivindicações”, ressaltou. Veja abaixo um
apanhado de alguns dos bons momentos das recentes manifestações da categoria.
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