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A matéria intitulada “Mega Sena dos Ser-
vidores”, publicada no Correio Braziliense de
ontem (27), trata de forma equivocada uma
realidade que diz respeito aos direitos dos
trabalhadores. Redimensionando e generali-
zando situações isoladas de servidores do
Poder Judiciário, o texto tenta desgastar a
imagem da categoria e enfraquecer a luta pela
aprovação do PL 6613/09.

Ao longo dessa luta houve muitas tentati-
vas político-midiáticas de prejudicar a nossa
caminhada. Não é coincidência que essa ma-
téria venha à tona em um momento bastante
particular, no qual os servidores do Poder Ju-
diciário estão se mobilizando nacionalmente
pela aprovação de um novo Plano de Cargos e
Salários, que está na Câmara desde 2009.

A reportagem em questão trata de alguns
servidores do Judiciário que receberam gran-
des quantias decorrentes de indenizações e
retroativos. Ora, isso não quer dizer que os mais
de cem mil servidores do Judiciário estão rece-
bendo valores dignos de Mega Sena. E se há
essa exceção é porque houve, em algum mo-
mento, um dano que precisou ser corrigido.

Só evoluiremos enquanto Nação quando a
sociedade, ao contrário de condenar, defen-
der a reparação de todo e qualquer dano so-
frido por um trabalhador, independentemente
de seu cargo e salário.

Devemos ter consciência de que esses pa-
gamentos não configuram supersalários, mas
sim uma justa reparação a um direito lesado.
O pagamento de passivos “robustos”, como
diz a matéria, é fruto de constantes adiamen-
tos das administrações dos tribunais no que
diz respeito a acertos de contas com os servi-
dores. A sociedade não precisa se preocupar,
pois existem órgãos de fiscalização atuantes
e competentes para impedir qualquer recebi-
mento indevido por parte dos servidores.

O Sindjus convida o Correio Braziliense a
beber na Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacio-
nal Constituinte da França, em 1789. O artigo
16 deixa claro que a sociedade em que não
esteja assegurada a garantia dos direitos não
tem Constituição.

Por mais que tentem, não vão conseguir
nos calar. Nossa luta pela valorização dos qua-

Querem jogar a sociedade contra nós.

dros do Poder Judiciário é legítima. Sempre
haverá quem tente frear a nossa caminhada,
mas devemos nos manter unidos e determi-
nados, defendendo não só a aprovação de um
projeto específico, mas a garantia dos direi-
tos de todos os trabalhadores.

De ordem política, a matéria ainda tenta
jogar uns servidores contra outros, e dessa
forma enfraquecer a nossa luta. Alguns desa-
visados podem até comemorar a publicação
desse tipo de matéria. Mas é preciso estar
atento. Ela não fortalece nem mesmo esses.
Ao dizer para a sociedade que os servidores já
ganham muito, o jornal tentar impedir qual-
quer tipo de reajuste. A nossa bandeira é co-
letiva e não podemos compactuar com uma
política de perda de direitos adquiridos, redu-
ção remuneratória e arrocho salarial.

Servidores, a luta é: valorização dos tra-
balhadores do Poder Judiciário e uma presta-
ção jurisdicional que leve a justiça a todos os
que foram lesados das mais diversas formas.

Berilo Leão
Coordenador-geral do Sindjus

Até quando?

O barulho dos magistrados por causa
da demora na aprovação do projeto que re-
ajusta seus subsídios tem revoltado os ser-
vidores do Judiciário e MPU. Os juízes que-
rem reajuste de 14,79% e reclamam que o
Congresso deu um “calote institucional" ao
deixar de votar o projeto em 2010.

Na semana passada eles impetraram
mandado de injunção no STF "contra ato
omissivo" dos presidentes do Senado Fede-
ral e da Câmara. O projeto está na Con-

gresso desde agosto do ano passado. Mas
os PLs 6613 e 6697, que reajustam os salá-
rios dos servidores do Judiciário e do MPU,
deram entrada há mais de um ano.

O PL 7749 reajusta o subsídio de dois
mil magistrados federais. Os PLs 6613 e
6697 dizem respeito a mais de cem mil ser-
vidores da Justiça, mas os juízes parecem
não ter interesse em defendê-los. “Essa não
é a primeira vez que isso acontece. Em 2009
o STF encaminhou o reajuste da magistra-

tura e deixou de lado os servidores”, afirma
o coordenador-geral do Sindjus, Berilo Leão.

Depois do mandado de injunção dos ju-
ízes, o relator do PL na Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público da
Câmara deu parecer favorável e disse que a
votação é uma “questão de tempo”.

“Se os parlamentares precisam de um MI
para se sentirem pressionados, eles terão”,
afirmou o coordenador do Sindjus Cledo Oli-
veira. Como diretor da Fenajufe, ele solicitou,
na reunião do último sábado (26), que a enti-
dade entre com um mandado específico para
a aprovação dos PLs 6613 e 6697.

JUÍZES IGNORAM SERVIDORES

ASSEMBLEIA

GERAL

Nesta sexta, dia 4,

 às 17h30, no TST,

bloco A, auditório da

Enamat (5º andar)
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Representantes de entidades sin-
dicais de servidores públicos federais,
estaduais e municipais participaram do
Seminário Nacional do Setor Público da
CUT, de 23 a 25/2. Campanhas contra o
PLP 549/09, contra a demissão por in-
suficiência de desempenho e pela ne-
gociação coletiva foram temas centrais
do evento, onde especialistas e mili-
tantes falaram sobre a conjuntura na-
cional, diretrizes de recursos humanos,
propostas sobre o setor público no Con-
gresso, campanhas salariais e saúde
do trabalhador.

O consultor parlamentar do Sind-
jus Antônio Augusto Queiroz (o Toninho
do Diap) falou sobre os projetos em tra-
mitação que ameaçam os direitos dos
servidores públicos, entre eles o PLP
549 e o PLP 01, que congelam o salário
do funcionalismo por dez anos; o PLP
92/2007, que abre espaço para entida-
des estatais de direito privado atua-
rem no serviço público, e o PLP 248/
1998, que permite a demissão de ser-
vidores por critérios subjetivos de ava-
liação de desempenho.

“A relação do novo governo com
os servidores será muito dura”, ava-
liou Toninho. “Serão necessárias ações
unificadas para reverter o posiciona-

Seminário da CUT define estratégias para atuação conjunta

mento conservador do governo e evi-
tar que esses projetos sejam vota-
dos”, completou.

Ao fim de três dias de debate, os
participantes se reuniram em grupos e
aprovaram as propostas de encaminha-
mento para a Coordenação do Setor Pú-
blico da CUT:

Atuar de forma unificada pelo
direito à negociação coletiva
no serviço público.
Trabalhar para barrar projetos que
atacam os servidores públicos –
PLP 549/09, PLP 92/07, PLP 248/98,
PL 1992/07 e MP 520/10.
Solicitar audiência com a
presidente Dilma para falar
sobre esses projetos.
Pressionar o STF a votar a Adin
em favor do Piso Salarial Nacional
dos professores.
Lutar contra o Imposto Sindical
e trabalhar pela derrubada
da Instrução Normativa nº 02,
do Ministério do Trabalho.
Consolidar propostas para
uma campanha nacional unificada
do setor público.
Promover uma campanha nacional
sobre saúde do servidor público.

“Relação do novo governo
com servidores será dura”

Uma nova chama acesa: esse tem sido o resul-
tado das visitas dos diretores do sindicatos aos
órgãos do Judiciário e do MPU. De sala em sala,
eles tiram dúvidas e debatem com os servidores a
mobilização pela aprovação do PCCR. As opini-
ões têm sido unânimes: é hora de pressão total
sobre o STF – e, se for preciso, greve. “Os juizes e
os ministros devem ser mais sensíveis a nossa situ-
ação. Eles não trabalham sem nosso serviço”, dis-
se Josias Galvão, analista da Justiça Federal.

No dia 21 foram visitados a JF, a PRR1 e PRDF.
No dia 22, o Conselho Nacional do Ministério
Público, onde os diretores do Sindjus cobraram
do coordenador de administração a melhoria do
prédio do Setor de Autarquias Sul. Ele informou
que a licitação da manutenção está em fase fi-
nal de elaboração, e os diretores lembraram que
o  Sindjus acompanhará a demanda até a solu-
ção definitiva.

No dia 23 a visita foi ao TSE, onde os servido-
res externaram sua insatisfação: “A atitude do pre-
sidente do STF não foi coerente, porque ele fez um
acordo, não cumpriu e não dá satisfação do que
está fazendo”, disse o técnico Thiago Barros. O
CJF, o STM e o MPM foram visitados na quinta,
dia 24, quando os diretores voltaram a ouvir críti-
cas à postura da magistratura e afirmações de
que a greve se configura como única saída. “Te-
mos que parar tudo, mas parar mesmo. Fazer uma
greve geral. Porque essa é a única forma de fazer
o governo perceber que a gente existe”, disse
Marlan Rodrigues, técnica do MPM.

Na segunda-feira, dia 28, uma nova semana
de debates começou com a visita ao MPDFT. Os
servidores estavam ansiosos por informações: “Toda
notícia divulgada na imprensa e nos e-mails nos
jogava para baixo. Os diretores conseguiram tra-
zer esperança”, disse a analista Leda Germano. A
colega Kaline Medina acredita que arregaçar as
mangas é a única saída para a aprovação do pla-
no: “O Gurgel poderia ajudar, mas pelo visto não
quer se meter. Então temos que participar dos atos
do sindicato, e se não surtirem efeito partimos para
a greve”, afirmou.

Até meados de março todos os órgãos do Judi-
ciário e do MPU serão visitados pelos diretores.
Em seguida o Sindjus divulgará o calendário de
mobilização da categoria.

Mobilização
cada vez maior

Pelo fim da violência contra as mulheres

Pelo fim da diferença salarial entre homem e mulher

Pela igualdade de oportunidades no trabalho e

nas escolas e por mais mulheres no poder

Por uma cidadania verdadeira para as brasileiras


