
15 de setembro de 2009

Atenção: dia 23 de setembro é o prazo limi-
te para os presidentes dos Tribunais enviarem a
proposta do PCCR ao Congresso Nacional. Caso
contrário, no mesmo dia 23 de setembro, o Sind-
jus realizará um ato político e uma assembléia
com indicativo de paralisação.

É hora de pressionar. É hora de mostrar
nossa força. É hora de nos unirmos em torno de
uma mesma bandeira – o envio imediato do
PCCR. O mês de setembro está sendo marcado
por um processo intenso de mobilização em
prol do envio do novo Plano de Cargos, Carreira
e Remuneração dos servidores do Judiciário e
do Ministério Público ao Legislativo.

Embora o envio tenha sido adiado várias
vezes, se fizermos barulho ainda dá tempo do
nosso plano ser aprovado no primeiro semestre
de 2010, como é o desejo dos trabalhadores e
do Sindicato.

MOMENTO-CHAVE – O Sindjus tem realizado
assembléia em todos os órgãos, conscientizan-
do os servidores sobre a atual conjuntura do
plano. Por meio dessas reuniões, que têm con-
tado com a adesão de um grande número de
pessoas, a categoria está sendo chamada e pre-
parada para o dia 23 de setembro.

Pelo envio imediato do PCCR
O sindicato trabalhou de todas as formas

para que o novo plano fosse enviado até o dia
31 de agosto (prazo da LDO), mas não houve
vontade política por parte da administração.
Além de alguns presidentes considerarem alto
demais o salário final de analista, optou-se, mais
uma vez, em privilegiar os magistrados (a des-
culpa foi a de que o momento era de aprovar o
subsídio dos juízes).

Para Policarpo, o maior problema não é pra-
zo da LDO, já que todos os outros PCSs foram
enviados sem estar em conformidade com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e sofreram adap-
tações dentro do Congresso, tramitando nor-
malmente. Quanto à tramitação, o projeto pode
caminhar em separado ou apensado ao PL 319.
O maior problema, sem dúvida, é a vontade
política.

Policarpo tem se reunido com os presiden-
tes dos tribunais lutando pelo envio imediato
da proposta e organizado a categoria para a
luta. "Consegui sanar as minhas dúvidas e en-
tender a tendência do sindicato com o Plano de
Carreira. Com a palestra do Policarpo pude com-
preender o que está é o que vai acontecer com
o PCCR a partir de agora", explica a analista
administrativa do TRT, Maria Tereza Oliveira.

Dia 23/9 tem assembléia com indicativo de paralisação

Inscreva-se pelo site

olimpiadasdajustica.com.br.

As competições serão

de 4/12 a 13/12

Olimpíadas

da Justiça

CATEGORIA MOBILIZADA DÁ ÚLTIMO PRAZO AOS TRIBUNAIS
"O importante agora, para não perder

tempo, é focar no envio da proposta ao Con-
gresso Nacional. Caso o Poder Judiciário não
envie a redação do PCCR, no dia 23/09 haverá
mobilização, pelo envio da proposta,na Praça
dos Tribunais ou no STF", frisou Policarpo.

Portanto, fique atento, fale com seus co-
legas, conscientize o máximo de servidores
possível sobre a importância dessa mobiliza-
ção. Se em outros momentos a mobilização
da categoria resultou em benefícios para os
servidores da Justiça, como prova a nossa pró-
pria história de luta, esse momento é também

decisivo para mostrar ao Poder Judiciário e, tam-
bém ao Poder Legislativo, a capacidade de unida-
de  desta categoria. Uma categoria de trabalha-
dores que está com salários defasados, mas não
para de lutar em busca de respeito. Vamos nos
unir mais uma vez e mostrar que o nosso trabalho
merece ser melhor remunerado. Participe!

Fique atento ao nosso site
(www.sindjusdf.org.br) e aos nossos

boletins para saber mais informações,
bem como o horário e o local

desta paralisação.
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JUNTE-SE A NÓS!
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Policarpo pede Revisão
Geral de Remuneração

O coordenador-geral do Sindjus e da Fena-
jufe, Policarpo, participou nesta segunda (14/
9), com outros representantes da Federação,
da entrega, no protocolo do Supremo Tribunal
Federal, do mandado de injunção do pedido de
Revisão Geral de Remuneração dos servidores.
Essa revisão, que é de iniciativa do presidente
da República, visa corrigir as perdas inflacioná-
rias anuais sofridas pelos servidores.

Só há duas formas de promover alteração no
salário dos servidores: ou por um projeto de car-
gos e salários (que pode vir em conjunto com
mudanças na carreira) ou por meio da Revisão
Geral de Remuneração, que é prevista anual-
mente pela Constituição Federal. A Constituição
de 1988, que serve de ordem jurídico-normativa
fundamental vinculativa de todos os poderes
públicos, passou a prever a obrigação de a re-
muneração dos servidores públicos sofrer Revi-
são Geral Anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices (inciso X do art. 37).

No entanto, em tempos recentes, só acon-
teceram duas dessas revisões. A primeira, em
2002 (3,5%), e a segunda, em 2003 (1,0%).
No entanto, a inflação de 2002 foi de 9,44% e
a de 2003, de 14,74% (acompanhe abaixo ta-
bela com índices). Deste modo, a conduta omis-
siva inconstitucional não se revela apenas nos
períodos anuais em que não se concede a re-
visão geral, mas também naqueles em que se
alcança índice significativamente inferior aos
indicadores oficiais da inflação.

Durante os últimos anos os servidores
entraram com várias ações sobre essa falta,
pedindo indenização pelas perdas inflacioná-
rias geradas pelo não pagamento dessa revi-

são. No entanto, não houve vitória já que o
STF adotou a jurisprudência de que não com-
petia ao Judiciário implantar essa política de
revisão salarial tampouco condenar o Execu-
tivo pela sua omissão.

 Agora, o mandado de injunção entregue
pela Fenajufe estrutura-se no fato de outra
jurisprudência do STF: quando há omissão do
Legislativo o Judiciário tem que dar a norma.
Ou seja, compete ao Judiciário indicar qual é
o índice de reajuste. Assim deverá ser fixado,
pelo Surpemo, o percentual de reposição ge-
ral a ser pago aos servidores, com sua imedi-
ata incorporação em folha de pagamento e
condenação na satisfação dos atrasados.

(Variações inflacionárias medidas pelo INPC - Índice
Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE)

Maria Rita
no Clube
do Servidor

VIVER CULTURA

A adesão dos servidores é a base
do programa Viver Cultura, que vai
encerrar 2009 com uma série de shows
e outras atividades. Quem contribuir
terá uma série de benefícios. Além de
dedução no Imposto de Renda, o servi-
dor terá direito a descontos especiais
ou até gratuidade nos eventos. Ele
passa a ser uma espécie de co-autor
das atrações.  O próximo evento é o
show de Maria Rita no Clube do Servi-
dor. Quem aderir ao Viver Cultura terá
ingresso grátis. Para saber mais ou
para aderir ao programa acesse
www.vivercultura.com.br

Policarpo no STF: em defesa do reajuste salarial para os servidores do Judiciário e MPU


