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PARTICIPE!

O calendário

da 2ª quinzena

sairá em breve

PARALISAÇÕES

EM MAIO

Em assembléia geral, realiza-
da ontem (3) na Praça dos Tribu-
nais, centenas de servidores do
Judiciário e do MPU aprovaram
o novo calendário de mobiliza-
ção que prevê paralisações de 24
horas em cada órgão e uma pa-
ralisação de todos os órgãos no
dia 18. As paralisações setoriais
têm início nesta quinta-feira (5),
no STM. O objetivo das paralisa-
ções é alertar os presidentes dos tribu-
nais e administradores do MP do quanto
à necessidade de assumirem os seus pa-
peis na condução da negociação pela
aprovação do PL 6613 e do PL 6697.

Essas ações se tornaram necessárias
em razão da falta de comprometimento
por parte das cúpulas do Poder Judiciário
e do MPU em negociarem a aprovação
dos nossos projetos junto ao Executivo.
“Não gostamos de fazer paralisações ou
greves. No entanto, esgotados todos os
prazos dados para o início das negocia-
ções, precisamos forçar um acordo que
viabilize a aprovação de nossos projetos”,
afirmou o coordenador Berilo Leão.

Desde 2007, quando se decidiu, naci-
onalmente, elaborar um novo Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração para os
servidores, somos obrigados a pressionar
as autoridades competentes para avançar
em nossa luta. Pressionamos o STF para
que ele instalasse uma Comissão Interdis-
ciplinar para discutir a elaboração do nosso
projeto, em 2008. Pressionamos os mem-

bros da Comissão, os Diretores-Gerais e os
Presidentes para que a redação final fosse
a mais próxima das nossas reivindicações.

Pressionamos o Colégio de Presiden-
tes e o PGR Roberto Gurgel para que
nossos projetos fossem enviados ao Con-
gresso Nacional em tempo hábil. Pressio-
namos os integrantes da Comissão de Tra-
balho, Administração e Serviço Público
para aprovarem nossos projetos. Pressio-
namos integrantes do governo e, até mes-
mo, o então presidente Lula para que
nossos projetos ganhassem sinal verde.
Pressionamos o presidente Peluso e os
demais presidentes dos tribunais superio-
res para que o acordo fosse cumprido.

Foi graças a essas pressões, que con-
taram ao longo do processo com parali-
sações e greves, que nossos projetos con-
tinuam de pé. Sempre optamos pelo diá-
logo. Perdemos a conta de quantos ofíci-
os solicitando audiências com autorida-
des do Judiciário e do MPU foram enca-
minhados pelo sindicato. Na maioria das
vezes, ficamos sem respostas quanto ao

que realmente está sendo fei-
to, ou seja, ao que parece o
Judiciário e o Ministério Públi-
co lavou as mãos.

Segundo a coordenadora
Sheila Tinoco, é essa falta de
comprometimento um dos fa-
tores que nos leva a adotar um
calendário de mobilização pau-
tado em paralisações de 24h.
“Não podemos mais esperar,

cada novo dia que se encerra sem a cons-
trução de um acordo sólido e transpa-
rente entre o executivo e o judiciário agra-
va a situação de defasagem salarial em
que nossa categoria se encontra”, frisou.

A assembléia contou ainda com a pre-
sença do relator do PL 6613/2009, depu-
tado Policarpo. O parlamentar explicou
que fará tudo que estiver ao seu alcance
para aprovar o plano, mas, que para isso
é necessário que o Judiciário comece ime-
diatamente a negociar com o Executivo.

“Quero fazer um relatório que valori-
ze os salários dos novos servidores e que
garanta a reposição do poder de compra
dos servidores mais antigos”, explicou
Policarpo. “Vou fazer o que estiver ao meu
alcance para que a categoria seja con-
templada por inteiro com esse reajuste.
Porém, é importante que vocês mostrem
unidade e que lutemos juntos para con-
seguirmos aprovar o plano”, destacou.

Confira o Calendário de Mobilização
e participe da paralisação do seu órgão.
A vitória dessa luta está em suas mãos.

Cada órgão terá sua vez de parar para alertar os presidentes e administradores
sobre a necessidade de assumirem a negociação dos PLs 6613 e PL 6697

PARALISAÇÕES DE 24H
ASSEMBLEIA-GERAL DECIDE

05/5
10/5
11/5
12/5
13/5
18/5

STM
TRT
TRE/TSE/Ministério Público
TJDFT
TST/STJ
PARALISAÇÃO DE TODOS OS TRIBUNAIS

24 horas de luta pelo PCCR
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A Comissão de Seguridade Social e da Fa-
mília (CSSF) promoveu nesta terça (dia 3) uma
audiência pública para discutir a PEC 270/
2008. A PEC trata da aposentadoria por inva-
lidez no serviço público, integral e com parida-
de em relação aos servidores da ativa. O Sind-
jus acompanha os debates e o andamento da
proposta desde 2008, e inclusive impetrou
Mandado de Injunção (MI 844) para garantir
a aposentadoria especial dos servidores que
exercem atividades de risco.

“O Sindjus entende que a discussão é atu-
al e urgente e que a PEC deve ser aprovada. O
fato dos servidores que se aposentam por in-
validez aguardarem a solução para a questão
da integralidade pode ser configurado como
um descaso total do Estado. Isso é uma injus-
tiça”, afirma a diretora do Sindjus, Sheila Tino-
co, que acompanhou os debates sobre o tema.

O secretário de Políticas de Previdência do
Ministério da Previdência, Leonardo José Rolim
Guimarães, presente à audiência pública, admi-
tiu a possibilidade de o governo apoiar a apro-
vação da PEC. Segundo o secretário, a proposta
é “meritória e tecnicamente viável”. O apoio do
governo, contudo, vai depender de alguns ajus-
tes no texto da proposição, em especial a não
retroatividade e a não extensão da mudança às
pensões por morte, explicou Guimarães.

A audiência pública contou com a presen-
ça do deputado Policarpo (PT/DF), da deputa-
da Andreia Zito (PSDB/RJ), autora da propos-
ta, do deputado Amauri Teixeira (PT-BA), que
fez o requerimento da audiência, e dos demais
parlamentares da CSSF.

Por sugestão dos deputados Policarpo (PT-
DF) e Benedita da Silva (PT-RJ), os integrantes
da Comissão de Seguridade Social vão procu-
rar o presidente Marco Maia (PT/RS), o líder
do governo, Cândido Vacarezza (PT-SP) e os
líderes partidários para pedir que a PEC seja
incluída na pauta do Plenário.

Hoje, a aposentadoria por invalidez pelos
regimes próprios de previdência do servidor
(RPPs) é proporcional ao tempo de contribui-
ção; no Regime Geral da Previdência Social
(do INSS), é integral.

CATEGORIA PRECISA PRESSIONAR
O secretário de Recursos Huma-

nos do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, Duvanier
Paiva, confirmou que ainda não há
nenhuma negociação entre o Exe-
cutivo e o Judiciário para a apro-
vação do PL 6613. A informação
foi dada nesta segunda à noite (2),
em reunião com o deputado fede-
ral Policarpo (PT-DF), que contou
também com a participação da di-
retora de Relações do Trabalho,
Marcela Tapajós.

Policarpo assumiu a relatoria do
PL 6613 na semana passada e pre-
tende concluir rapidamente o traba-
lho. “É claro que o conteúdo do meu
relatório vai depender da negocia-
ção entre o Judiciário e o governo.
Mas no momento não há nada fe-
chado, por isso precisamos da máxi-
ma pressão dos servidores sobre os
dirigentes”, disse Policarpo.

Na reunião ampliada da Fena-
jufe, no último sábado, o deputado
falou sobre as perspectivas de apro-
vação do PCCR do Judiciário e
Ministério Público no Congresso
Nacional. Ele comentou também

No dia 11/05 os coordenadores do
Sindjus se encontrarão com o presidente
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ari
Pargendler. A audiência foi agendada em
função do ofício que o sindicato enca-
minhou ao STJ ontem, dia 3, sobre a
ameaça de corte de ponto em caso de
paralisações ou greve dos servidores.

No documento, o sindicato afirma
que o Superior Tribunal de Justiça de-
veria encampar a causa e não preju-
dicar a luta dos servidores pela apro-
vação de um projeto que só trará be-
nefícios para o Poder Judiciário.

Sindjus defenderá greve em
audiência no STJ dia 11/5

que considera um equívoco a dis-
puta em alguns setores da catego-
ria quanto à forma de remunera-
ção. “O debate tem tomado um
caminho errado. Para o governo,
quanto mais brigarmos, melhor. Pre-
cisamos de uma proposta que re-
solva não apenas o problema de um
setor da categoria, mas de todos os
mais de 110 mil servidores, e que
concilie os interesses de todos os
cargos”, disse.

“Eu quero fazer um relatório que
valorize o servidor em início de car-
reira mas que não prejudique os
antigos, nem retire direitos já con-
quistados”, explicou Policarpo. O
deputado pretende criar um gran-
de movimento pela aprovação, mo-
bilizando os parlamentares e bus-
cando interlocução com o Judiciá-
rio, para que as negociações em tor-
no da questão orçamentária sejam
concluídas. E a participação dos ser-
vidores nesse processo é fundamen-
tal: “A categoria tem que cumprir o
seu papel. As pressões precisam au-
mentar para conquistarmos a revi-
são”, reforçou Policarpo.

O coordenador-geral do Sindjus,
Berilo Leão, que assina o ofício, expli-
ca que a greve decorre da falta de
empenho da cúpula do Judiciário em
negociar a aprovação do PL 6613 jun-
to ao governo. Por isso, no entendimen-
to do sindicato, o corte de ponto não
se justifica.

“Na audiência marcada para o dia
11, esperamos que o ministro Pargen-
dler explique o que fez desde a nossa
última reunião para ajudar a resolver
o impasse com o Executivo”, questio-
nou o coordenador.

Comissão discute a
aposentadoria especial
para servidor público


