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A saída é a união
União, luta e, se necessário, até greve: essas

são as saídas que a categoria aponta para apro-
var o reajuste salarial. O consenso dos servido-
res em torno dessa ideia é resultado das visitas
que estão sendo feitas pelos diretores do Sindjus
a todos os locais de trabalho. As discussões co-
meçaram em Taguatinga,  no dia 8 de fevereiro, e
se estenderão até o dia 14 de março, no STF.

Debates acalorados tiveram lugar em órgãos
do Judiciário e Ministério Público por todo o DF
na semana passada. Na segunda, dia 14, os dire-
tores estiveram em Sobradinho e Planaltina. No
dia 15, no Paranoá e São Sebastião. Dia 16 no
Guará, Taguatinga e Gama, e na quinta, dia 17,
no TSE (514 norte), TRT 10 e PGT. No dia 18 foi a
vez de Brazlândia e Ceilândia. E, nesta semana,
a programação recomeçou com visitas à Justiça
Federal, Procuradoria Regional da República e
Procuradoria da República no DF.

“Os servidores estavam ansiosos, muitos não
tinham informações sobre o andamento dos PLs
6613 e 6697 e estavam desencorajados com o
corte no orçamento”, conta a diretora do Sindjus

Sheila Tinoco. Nas visitas os dirigentes explica-
ram que a emenda inserida na LOA, no final do
ano passado, mostra que o reajuste está dentro
da lei. “Falta uma postura firme do chefe do Judi-
ciário para que o governo se sinta pressionado e
garanta o nosso reajuste”, afirma Sheila.

Para o técnico administrativo do Juizado Es-
pecial do Guará, Lécio Garcia Ortiz, não há outra
saída senão a união dos servidores para aprova-
ção do reajuste salarial: “Vamos nos mobilizar,
fazer atos, fazer greve, porque o governo não nos
oferece outra saída senão lutarmos pelo PCRR.”

Se o cenário pede medidas drásticas, então
elas devem ser tomadas. Este parece ser o senti-
mento dos servidores, cansados de esperar que o
presidente do STF cumpra com o acordo de nego-
ciar o plano de carreira.“Agora é a hora de estar-
mos unidos”, alerta Mércia Alves da Silva, técnica
do TRT. Esse sentimento de união vem ganhando
força a cada visita do sindicato: “O servidor não
pode ser figurante. Ele tem que ser personagem
principal nesse momento de pressão”, diz Altevi
da Costa, técnico judiciário TRT.

Servidores de todo o país
ocuparam a Esplanada no dia
16 para lançar a campanha
salarial unificada. “É um
momento importante onde
levantamos questões como o
PLP 549/09, a convenção 151
e o direito de greve. A
participação dos servidores
do Judiciário e MPU mostra
que a categoria está
atendendo ao chamado do
sindicato e reforçando a
luta”, afirmou o coordenador-
geral Berilo Leão. Os
manifestantes cobraram o
cumprimento dos acordos
firmados com o governo –
entre eles a aprovação dos
PLs 6613 e 6697 – e
protestaram contra
reformas que retiram
direitos dos trabalhadores.

ATENÇÃO
Nesta semana os

debates serão no TSE

(dia 23), STM, MPM e

CJF (24) e TRT (25).

Confira o calendário

e participe!

Sindjus à frente
da marcha: em
luta pelo PCCR

SERVIDORES AFIRMAM:

FERNANDA SILVA
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O Sindjus fará assembleia geral no dia
4 de março (no TST, em auditório a definir)
para eleger os delegados que participarão
da reunião ampliada da Fenajufe. O even-
to, no dia 19 de março, reunirá servidores
do Judiciário e MPU de todo o país para
discutir as estratégias de luta para a apro-
vação dos projetos de lei 6613 e 6697, além
de analisar o cenário político atual.

Está é a segunda assembleia geral do
sindicato em 2011. A primeira, no dia 11
de fevereiro, tratou da organização do 6ª
Congresso do Sindjus. “A participação de
toda a categoria é fundamental, já que
estamos em um período delicado e preci-
samos nos unir”, afirmou o coordenador-
geral Berilo Leão.

A Fenajufe planejou também um Dia Na-
cional de Mobilização, em 23 de março,
em todos os estados. Nesse dia os sindica-
tos deverão promover atividades com a
categoria: ser atos de rua, mobilizações nos
locais de trabalho, debates ou assemblei-
as. O objetivo é preparar os servidores para
um calendário de luta.

“O Sindjus já está mobilizado desde o
fim do recesso do Judiciário, com as visitas
dos diretores a todos os locais de trabalho”,
lembra Berilo. “Os resultados têm sido exce-
lentes. Os servidores estavam carentes de in-
formações, e agora estão mais motivados e
dispostos a ir às ruas para defender os seus
direitos”, avalia.

ASSEMBLEIA GERAL
DIA 4 DE MARÇO

Durante as visitas aos órgãos do
Judiciário e MPU, os diretores se de-
pararam com perguntas sobre a in-
cidência de PSSS e IR sobre o adicio-
nal de férias, aposentadoria e outros.
Quais as ações? O que já foi conce-
dido? Por isso, publicamos nota de
esclarecimento sobre as ações em an-
damento, movidas pela assessoria
jurídica do sindicato. Veja no nosso
site, em publicação do dia 21/2, como
andam essas duas ações coletivas:

Confira as ações movidas pelo sindicato
Imposto de renda sobre adicional de
férias – processo 19688-16.2010.
4.01.3400, da 7ª Vara Federal.
Contribuição previdenciária (PSSS)
sobre verbas não incorporáveis aos
proventos de aposentadoria (adi-
cional de férias, adicional noturno,
adicional de insalubridade, adicio-
nal de periculosidade e adicional
por serviço extraordinário) – pro-
cesso 19815-51.2010. 4.01.3400,
da 22ª Vara Federal.

Associação dos Juízes Federais do
Brasil (Ajufe) impetrou Mandado de
Injunção no STF para garantir reajus-
te aos magistrados. A justificativa é o
fato do Congresso Nacional ter en-
cerrado as atividades de 2010 sem
votar o PL 7749/2010, que corrige o
subsídio pago aos ministros do Supre-
mo e reflete sobre os vencimentos de
todos os juízes. O argumento é que o
Congresso, ao fim de 2010, “aprovou
com celeridade os seus próprios sub-
sídios, os do presidente da República
e ministros, furtando-se de examinar
o projeto do Judiciário.” O ministro
Joaquim Barbosa é o relator.

Enquanto isso, a ministra Carmem
Lúcia está desde setembro de 2009
com a relatoria de um MI impetrado

pela Fenajufe no STF (o Sindjus não
pode realizar esse tipo de ação por
não ser entidade nacional). Trata-se
de um Mandado de Injunção Coleti-
vo contra a omissão do presidente da
República em fazer a revisão geral da
remuneração dos servidores públicos.

“O nosso MI trata da obrigação
do governo de repor as perdas salari-
ais dos servidores, e essa obrigação
está expressa na lei”, disse o diretor
do Sindjus Cledo Oliveira. Na próxi-
ma reunião da Fenajufe, neste sába-
do (26), ele vai levar a proposta de
entrar com um Mandado de Injunção
específico para a aprovação dos PLs
6613/2009 e 6697/2009, que espe-
ram no Congresso há muito mais tem-
po que o PL dos magistrados.

STF não julga MI que pede
revisão para servidores


