
19 de maio de 2011

CATEGORIA DECIDE:

mais 48 horas
de paralisação

No final da tarde de ontem (18), os servidores do Judiciário e do MPU
decidiram manter a paralisação geral por mais dois dias, a partir desta

quinta-feira. A decisão foi tomada por centenas de participantes presentes à
maior assembleia-geral já realizada no Supremo Tribunal Federal. Hoje, às

15h, o Sindjus faz um ato no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para mobilizar
ainda mais os servidores. Na segunda-feira (dia 23) haverá nova assembleia,

quando a categoria decidirá sobre a continuidade do movimento.

ATO NO STJ

Participe!

Vamos unir

forças!

HOJE ÀS 15H
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O Sindjus encaminhou, no iní-
cio da tarde desta quarta-feira
(18), um ofício aos ministros do
Supremo Tribunal Federal, assina-
do pelo coordenador-geral Berilo
Leão, solicitando que o Judiciário
cumpra o compromisso que tem
com os servidores.

No documento, o sindicato faz
um apelo aos ministros no senti-
do de que eles se inspirem na men-
sagem “o que se coloca no papel
vira compromisso”, da campanha
do CNJ, para se empenharem na
aprovação do PL 6613/2009.

Ao abordar o cenário atual, o
Sindjus menciona a falta de infor-
mações sobre a negociação que
envolve nosso plano. Pontua as
principais insatisfações da catego-
ria, o sindicato alerta para o iní-
cio de uma greve por tempo inde-
terminado. Mais uma vez, a cúpu-
la do Judiciário é cobrada a fazer
seu papel no que diz respeito aos
servidores. Veja ao lado a íntegra
do documento.

Sindjus cobra
atitude do STF

Senhores Ministros do
Supremo Tribunal Federal,

Os servidores do Judiciário vêm à presença
de Vossas Excelências para fazer um apelo: fa-
çam valer a decisão tomada por esse colegiado
ao enviar ao Congresso o Projeto 6613/2009.

Está no ar uma campanha publicitária do
Conselho Nacional de Justiça com a seguinte
mensagem: o que se coloca no papel vira com-
promisso. No entanto, o Judiciário nada faz
para cumprir o compromisso que firmou com
mais de 105 mil servidores.

Ao invés de cuidar pessoalmente das ne-
gociações, como ocorreu anteriormente, o pre-
sidente do STF terceirizou essa função a um
juiz auxiliar da presidência. É como se o aten-
dimento da demanda dos servidores não fos-
se importante para aperfeiçoar o funciona-
mento da Justiça.

A categoria sente-se insegura ao ver o
presidente do STF cada vez mais distante das
negociações, que têm o objetivo de valorizar o
quadro funcional. Os servidores já andam com
a auto-estima baixa em razão da crescente
desvalorização salarial. Em comparação com
as carreiras análogas dos outros Poderes, os
servidores do Judiciário ganham 80% menos.
Seu último reajuste foi aprovado em 2006.
Isso sem contar a inexistência de uma políti-
ca salarial que recomponha as perdas anuais.

Para piorar esse contexto, o presidente
do STF não dá qualquer satisfação à catego-
ria desde agosto do ano passado. Sua última
declaração foi a de que negociaria a aprova-
ção do PL 6613/2009 depois da eleição. O
processo eleitoral ocorreu há seis meses e
nada mais foi feito ou dito desde então. Fi-
zemos inúmeras solicitações de audiência,
mas não fomos recebidos nem tivemos qual-
quer resposta.

Diferentemente das carreiras do Executi-
vo, que nos últimos anos têm ampliado as
negociações, o Judiciário as tem restringido,
inclusive em relação aos nossos movimentos,
que já parecem ser previamente condenados.
As ameaças de corte de ponto são constantes.

Nós acreditamos que um compromisso
tem que ser honrado mesmo que não seja
escrito. Mas no presente momento, somos
obrigados a lembrar o parâmetro do CNJ: com-
promisso no papel tem que ser cumprido!

Diante dos fatos expostos, pedimos à Vos-
sas Excelências que falem com o ministro
Cézar Peluso; falem com a presidente Dilma
Rousseff; condenem o Legislativo por mora
na aprovação do projeto. Enfim, façam o que
Vossas Excelências puderem para garantir o
compromisso assumido com seus servidores.

Respeitosamente,
Berilo José Leão Neto, Coordenador-Geral

ATO NO STJ REFORÇA UNIÃO DA CATEGORIA
Nesta quinta (19), às 15h, toda a

categoria participará de ato no STJ em
solidariedade aos colegas desse tribu-
nal, que mesmo antes de iniciada a
greve já começaram a sofrer ameaças
de corte de ponto.

O Sindjus levará uma carta aos ser-
vidores para informar sobre as negocia-
ções com o presidente do tribunal em
torno desse assunto e lembrar que o STJ
“é um tribunal estratégico, que em ou-
tras greves foi fundamental para o nos-
so movimento”, como afirmou o coor-
denador-geral do sindicato, Berilo Leão.

“O que sempre rendeu avanços foi
a nossa coragem. Parar o STJ dá força

ao nosso movimento, pois é um local
estratégico. E, consciente disso, o pre-
sidente do tribunal ameaçou cortar o
ponto dos servidores”, explica Berilo
no documento.

Na semana passada, o Berilo e o
deputado Policarpo foram recebidos
pelo ministro Ari Pargendler, presidente
do STJ, e argumentaram sobre a ques-
tão do ponto e do direito de greve. “Saí
de lá otimista, com a certeza de que os
dias parados vão ser negociados”, afir-
mou o coordenador do Sindjus.

Berilo afirmou também que os ser-
vidores do STJ “devem receber a circu-
lar [determinando que se faça contro-

le de frequência durante a greve] com
normalidade”. Na carta aos
servidores,ele lembra que esse é um
procedimento normal por parte da ad-
ministração: “Não podemos desistir da
nossa luta por conta de uma medida
burocrática”, reforçou.

“Não estamos sozinhos. Servidores
de outros tribunais também vão parar.
Se fizermos um movimento forte e in-
tenso, essa greve tende a durar poucos
dias. Os tribunais não vão conseguir
suportar a pressão e vão negociar o PL
6613 com o governo. Por isso precisa-
mos de força máxima”, completou o
coordenador do sindicato.


