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O presidente do TSE, Ricardo Lewando-
wsky, e o deputado Policarpo (PT-DF) realiza-
ram na quinta (30) a segunda reunião com
membros da CFT para negociar a aprovação
do PL 6613. Os dois deputados, Antonio Car-
los de Mendes Thame (PSDB-SP) e Lúcio Viei-
ra (PMDB-BA), ouviram do presidente do TSE
um apanhado da situação de defasagem sa-
larial dos servidores. “O ministro mostrou tam-
bém sua preocupação em solucionar logo a
questão, para evitar problemas com o plebis-
cito no Pará, no final do ano, e com as eleições

em 2012”, disse
Policarpo.

Lewandowsky
pediu que os dois
deputados aju-
dem a articular os
colegas para ga-
rantir a inclusão

do PL na pauta da CFT e a aprovação do proje-
to antes do recesso parlamentar. Lúcio Vieira
disse ao ministro que a questão do plebiscito
e das eleições do próximo ano realmente exi-
gem uma ação imediata da Câmara. Os dois
deputados se comprometeram a pedir o apoio
de suas legendas.

A reunião de quinta contou com os servi-
dores do TSE Job de Brito Silva Filho, Eliane
Josimar Alves, Luiz Valério Rodrigues Dias e
Grace Porto. Na quarta o encontro foi com o
deputado André Figueiredo (PDT-CE), que
também prometeu ajuda. “Lewandowsky
tem desempenhado um papel importantís-
simo, que deveria ser assumido por todos os
presidentes, como temos dito sempre”, ava-
liou Policarpo.

“O empenho do presidente do TSE é uma
resposta à greve dos servidores”, lembrou o
coordenador de Assuntos Jurídicos e Traba-
lhistas do Sindjus Antônio Silva.  Para o coor-
denador-geral Berilo Leão, esse é mais um si-
nal de que os servidores dos outros tribunais
devem seguir o exemplo do TSE e fortalecer a
greve: “Isso deixa a todos a responsabilidade
de intensificar o movimento, para que todo os
presidentes também colaborem”, afirmou.

A categoria teve uma semana in-
tensa no Congresso: protestos nos cor-
redores, conversas com todos os
membros da CFT e coleta de assina-
turas para o manifesto em favor dos
PLs 6613 e 6697, que já conta com
101 deputados.

Na quinta, novo ato em frente ao
STF cobrou uma posição da cúpula
do Judiciário, que desde o dia 24 não
dá notícias da resposta da ministra
do Planejamento sobre o andamen-
to do PL 6613.

Na segunda, cerca de cem servi-
dores mostraram que grevista é “san-
gue bom”:  doaram sangue no He-
mocentro, em protesto sugerido pela
servidora do TJDFT Neide Maria da
Silva Pires – para mostrar que, en-
quanto estamos em greve, estamos
dando nosso sangue pela nossa causa
e pela sociedade.

Atos no Congresso e
cobranças a Peluso

Segunda, dia 4 – Piquetes
Terça, dia 5 – Ato na Câmara às 15h
Quarta, dia 6 – Ato na CFT às 10h

AGENDA DA GREVE

PARTICIPE!

Lewandowsky:
apoio à luta
pelo PL 6613
surgiu como
uma resposta
à greve dos
servidores

Berilo: reação
do presidente
do TSE mostra
que é preciso
intensificar o

movimento em
todos os órgãos
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Na próxima semana os servidores pú-
blicos terão mais uma importante bata-
lha na Câmara. O deputado Márcio Rei-
naldo Moreira (PP-MG), relator da LDO
2012, apresentou um substitutivo com
o congelamento do auxílio-alimentação.
Segundo o consultor contratado pelo
Sindjus para analisar a questão, Luis
Gonzaga Carvalho, o subsititutivo traz
o seguinte texto:

“Art. 23. Fica vedado o reajuste, no
exercício de 2012, dos benefícios auxí-
lio-alimentação ou refeição, quando o
valor unitário vigente do benefício pago
pelo órgão ou entidade no âmbito dos
Poderes e do MPU for superior ao valor
médio da União, para cada um dos re-
feridos benefícios, praticado no mês de
março de 2011.

Parágrafo único. Para fins de apura-
ção dos valores médios a que se refere o

caput deste artigo, os órgãos dos Poderes
e do MPU encaminharão à Secretaria de
Orçamento Federal do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, quando
do envio das informações de que trata o
inciso XIII do Anexo II desta Lei, cópia dos
atos legais relativos aos valores per capita
praticados em seu âmbito no mês de mar-
ço de 2011, os quais servirão de base para
a edição de Portaria, pela referida Secreta-
ria, que divulgará os valores médios de que
trata o caput deste artigo.”

A diretoria do Sindjus já conversou
com o diretor-geral do STF, Alcides Diniz,
para saber qual será a atuação do Poder
Judiciário para barrar essa proposta. Di-
niz afirmou que a assessoria parlamen-
tar dos tribunais vai tratar do assunto. O
Sindicato também buscará, junto com o
Sindilegis, formas de garantir que o dis-
positivo seja excluído.

O Supremo Tribunal Federal (STF)
suspendeu a resolução que altera o ex-
pediente de tribunais de todo o país. A
decisão é do ministro Luiz Fux, relator
da ação em que a Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB) contesta a
norma que entraria em vigor na próxi-
ma segunda-feira. Publicada em maio
pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), a resolução fixa que os tribu-
nais e as comarcas mantenham aten-
dimento ao público das 9h às 18h, em
horário corrido.

A liminar que autoriza os tribunais
a manterem seus horários atuais foi con-
cedida por Fux no fim da tarde de on-
tem, um dia antes do começo do reces-
so do Supremo, que fará hoje a sessão
de encerramento do semestre. Os minis-
tros retornarão ao trabalho em 1º de

DEU NO CORREIO BRAZILIENSE

Fux suspende novo horário de tribunais
agosto. Atualmente, cada corte brasi-
leira tem um período de funcionamen-
to próprio. "O que se impede, por meio
da presente liminar, é a ampliação ime-
diata do horário de atendimento, frise-
se, horário de atendimento ao público
do Poder Judiciário, imposta pelo CNJ
antes que o Plenário desta Corte deci-
da definitivamente sobre o tema", des-
tacou o ministro.

De acordo com Fux, os efeitos da
resolução ficarão suspensos até agos-
to, quando o plenário do Supremo de-
verá julgar de forma definitiva o pro-
cesso. A AMB pede que a decisão do
CNJ seja considerada inconstitucional,
sob o argumento de que o conselho
está interferindo na administração dos
tribunais, que, segundo a entidade, dis-
põe de competência exclusiva para

definir o expediente.
No começo do mês passado, Fux fi-

xou prazo de 15 dias para que todos
os tribunais brasileiros se manifestas-
sem sobre eventuais dificuldades oca-
sionadas pela nova regra. No ofício
enviado às cortes, o ministro questio-
nou se a aplicação da norma aumen-
taria a eficiência e a produtividade dos
órgãos, e se resultaria em celeridade no
julgamento de processos.

Sem respostas – Ao detalhar os mo-
tivos que o levaram a suspender a re-
solução, Fux afirmou que, passado qua-
se um mês do envio dos ofícios, a mai-
or parte das informações ainda não
chegou a seu gabinete. "Pretendo ter
a resposta de todos os tribunais por-
que a questão é complexa sob o ângu-
lo jurídico e fático", disse.

A justificativa do governo seria de que
o auxílio dos servidores do Executivo se-
ria bem inferior ao do Legislativo, Judici-
ário e Ministério Público. “Não faz senti-
do nivelar por baixo, e vamos lutar con-
tra essa proposta”, rebateu o coordena-
dor-geral do Sindjus Cledo Vieira.

Essa é a segunda vez que o governo
tenta emplacar a possibilidade de con-
gelamento dos benefícios dos servidores.
Nas negociações orçamentárias de 2011,
não teve sucesso. “O governo pretende
cortar gastos dos órgãos públicos com
arrocho salarial, diminuindo maciçamen-
te o nosso poder de compra. Mas os ser-
vidores do Judiciário e do MPU não po-
dem pagar mais caro ainda por uma po-
lítica orçamentária prejudicial ao país.
Afinal, todos nós já estamos há cinco
anos sem reajuste dos nossos salários”,
afirmou o coordenador Jailton Assis.

Auxílio-alimentação sob ameaça na Câmara
Relator do projeto da LDO 2012 apresenta substitutivo que propõe congelamento do benefício


