
25 de abril de 2011

A Comissão de Finanças e Tributação (CFT) apreciará, nesta
quarta (27), o requerimento de uma nova audiência pública para
discutir os PLs 6613 e 6697. A sessão será às 10h, no plenário 4,
e todos os servidores estão convocados para acompanhá-la e
manifestar seu desagrado aos deputados da comissão.

Esse requerimento já foi denunciado pelo Sindjus como mais
uma manobra do governo para protelar qualquer avanço na
tramitação dos nossos projetos. Isso porque o deputado que apre-
sentou o requerimento da nova audiência pública é também o
autor das duas emendas contraditórias apresentadas à CFT –
em comum elas têm apenas a retirada de direitos conquistados
pelos servidores.

A competência para analisar o mérito dos projetos é da Co-
missão de Trabalho e Serviço Público (CTASP), e não da CFT.
Mesmo assim o deputado tenta forçar a barra.

Por isso, todos à reunião da CFT nesta quarta-feira! Precisa-
mos mostrar nossa força e garantir que os parlamentares votem
contra o pedido de nova audiência pública.

de 24 horas nesta quarta
Paralisação

TRF e Justiça Federal fazem assembleia nesta terça às 16h para decidir a adesão à paralisação
marcada para quarta-feira. Nesta mesma quarta, dia 27, os servidores do Judiciário e do MPU

acompanharão a sessão da CFT para protestar contra a proposta de nova audiência pública

TODOS À CFT!
Pedido de nova audiência

pública será avaliado dia 27

O Sindjus convoca todos os servidores do Tribunal
Regional Federal e da Justiça Federal para assem-
bleia setorial nesta terça-feira, dia 26, às 16h, em
frente ao TRF, para discutir a paralisação de 24 horas
marcada para a próxima quarta-feira, dia 27.

Também no dia 27, os juízes federais farão uma
paralisação reivindicando, por exemplo, melhores
salários. Os servidores do Judiciário, que estão em
situação muito pior do que a vivida pelos magistrados,
não podem ficar alheios a esse momento.

Trabalhar no dia 27 seria atestar, para a mídia e para
a sociedade, que só os juízes estão insatisfeitos com
a realidade. Mas nós também estamos. E muito. Pela
quebra do acordo feito em 2010 e pelas tantas
medidas protelatórias que nos querem fazer engolir.

Nós também temos reivindicações e precisamos
chamar a atenção da sociedade para elas. Não é
justo que, depois de tanto tempo de batalha, as
únicas bandeiras a serem levantadas nesta quarta-
feira sejam as dos magistrados.

Essa paralisação deve ser encarada como um
aviso da greve que está por vir, a partir de maio.
É hora de mostrar que estamos atentos e
mobilizados. Participe da assembleia!

ASSEMBLEIA

TRF E JF

PARTICIPE!

Terça, 26/4

às 16h, em

frente ao TRF
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No início do segundo semestre de
2010 os servidores da Justiça esta-
vam em greve, que só terminou quan-
do o então presidente da República,
Luís Inácio Lula da Silva, e o presiden-
te do Supremo Tribunal Federal, Cezar
Peluso, fizeram um acordo: o PL 6613/
2009, que trata da revisão do plano
de cargos e salários dos servidores do
Poder Judiciário, seria votado logo após
o término das eleições presidenciais.

Os servidores respeitaram as auto-
ridades e confiaram no acordo. Como
prova dessa confiança, deram uma
trégua no calendário de mobilizações.
No entanto, as eleições passaram e o
projeto de lei não foi votado. Pelo con-
trário: foi criticado severamente por
setores estratégicos do governo.

O acordo foi quebrado sem maio-
res explicações e os servidores do Ju-
diciário, que recebem hoje muito me-
nos do que servidores de carreiras
análogas – cerca de 80% menos –
ficaram a ver navios. Não é à toa que
o índice de evasão de servidores no
Supremo Tribunal Federal, por exemplo,
beira os 25%.

O ministro Cezar Peluso, única au-
toridade com poderes para negociar a
aprovação do novo plano de carreira
dos servidores, não se movimentou um
milímetro sequer no sentido de exigir o

cumprimento do acordo. Até hoje não
tocou no assunto com Dilma Rousseff.
Nomeou um juiz auxiliar para cuidar
dessa questão, que tinha de ser resol-
vida de presidente para presidente.

Diante desse cenário, os servidores
da Justiça Federal estão se sentindo
desvalorizados e desamparados pelas
autoridades competentes. E por isso
podem paralisar suas atividades nesta
quarta-feira, dia 27 de abril, para cha-
mar a atenção da sociedade e das
autoridades para a sua luta.

No mesmo dia, os juízes federais
também vão fazer uma paralisação
reivindicando melhores salários e ou-
tros benefícios. Nesse clima de des-
contentamento que toma conta do
Judiciário, a situação dos servidores é
ainda mais grave: seu último aumento
salarial foi aprovado em 2006, e, mes-
mo assim, os salários ficaram aquém
daqueles pagos a outras carreiras se-
melhantes. De lá pra cá, a defasagem
salarial só aumentou.

A paralisação dos servidores está
condicionada ao resultado da assem-
bléia que será realizada nesta terça-
feira, dia 26. Portanto, se a Justiça
Federal parar na quarta-feira, você,
morador de Brasília, já sabe o motivo.

Os servidores estão cruzando os
braços porque merecem um salário

entenda por que
compatível com suas atribuições e
responsabilidades, mas o que têm
recebido é apenas o descaso das
autoridades. E ainda enfrentam o pre-
conceito de parte da imprensa, que
insiste em afirmar que no Judiciário
ganha-se muito e trabalha-se pouco.
Os números comprovam que nada
está mais distante da realidade. E se
nada por feito, a paralisação pode se
transformar, em maio próximo, em
uma greve por tempo indeterminado
em toda a Justiça.

Por meio desta nota, os servidores da
Justiça dão uma satisfação à socieda-
de – ao contrário do que faz a cúpula
do Judiciário com a nossa categoria.
Sabemos que a população necessita
dos serviços oferecidos pelos tribunais
e que pode ter prejuízos numa parali-
sação como essa. Mas se os servido-
res não se movimentarem, os prejuí-
zos serão ainda maiores.

É preciso lutar por equipes qualifica-
das e com condições de trabalho,
capazes de atender as demandas da
sociedade. Se ficarmos calados, acei-
tando tudo, aí sim é que o Judiciário,
que está à beira de um colapso, vai
parar de vez.

Justiça parada:

Berilo Leão
Coordenador-geral do Sindjus

NOTA À SOCIEDADE


