
9 de dezembro de 2010

A mobilização da categoria garantiu
um importante passo na luta pelo PCCR
ontem, dia 8 de dezembro – Dia da Justi-
ça. Os servidores aproveitaram o feriado
para intensificar a pressão sobre os par-
lamentares na Câmara dos Deputados.
Junto com os diretores do Sindjus, eles
recolheram todas as assinaturas neces-
sárias para o requerimento de urgência
na tramitação dos PLs 6613 e 6697.

“Foi uma grande vitória”, afirma o
coordenador do Sindjus Jailton Manguei-
ra. “Quando optamos pela aprovação do
requerimento, foi para forçar o Executivo

a negociar”, completa, ao explicar que o
foco agora será a pressão para que o
governo e o STF acertem o reajuste.

Pela manhã, servidores e coordenado-
res do Sindicato participaram da reunião
da Comissão e Finanças e Tributação
(CFT) e lotaram o plenário 4 da Câmara.
Após a reunião, falaram com o líder do
PT na Câmara, Fernando Ferro, com o lí-
der do governo, Cândido Vaccarezza, e
dezenas de outros deputados.

À tarde, dirigentes do Sindjus e da
Fenafuje, ao lado de servidores de Bra-
sília e de representantes de sindicatos

de vários estados, continuaram o diá-
logo e a coleta de assinaturas dos par-
lamentares. O trabalho de pressão se
completou com o plantão ao longo da
reunião de líderes.

“Conversamos com todos e atingimos
o nosso objetivo”, explica Jailton Man-
gueira, mostrando o requerimento de ur-
gência que será protocolado hoje (9/12)
na Mesa Diretora da Câmara dos Depu-
tados. O documento traz as assinaturas
dos líderes do PT, PP, PTB, PDT, PV, PSOL,
PHS, dos blocos PMDB/PTC e PSB/PC do
B/PRB/PMN.

Pedido de urgência é
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BOLETIM SEMANAL DO SINDJUS  • 9/12/2010

O presidente do Supremo Tribunal Federal,
Cezar Peluso, se reunirá nesta quinta-feira
(dia 9) com o deputado Antonio Palocci, um
dos coordenadores da equipe de transição
do governo federal, para tratar da aprovação
do PCCR. O coordenador-geral do Sindjus,
Roberto Policarpo, passou essa informação
aos servidores durante a mobilização na Câ-
mara. "Por enquanto existem muitos boatos
e nenhuma verdade. Vamos esperar o resulta-
do desta reunião e seguir com nosso traba-
lho”, adiantou.

Ontem (dia 8) o presidente do STF voltou
a defender o reajuste salarial para os servido-
res da Justiça. Segundo o ministro Peluso, o
objetivo é impedir que os funcionários tro-
quem o Judiciário pelo Executivo ou Legislati-
vo, onde, de acordo com ele, os profissionais
"ganham bem mais".

Para Peluso, o reajuste salarial pretendido
pelos servidores do Poder Judiciário é neces-
sário para que funcionários "em funções
análogas tenham remuneração análoga" aos
dos demais Poderes. "Eu estou assinando
toda semana portarias de exoneração de
servidores que vão para o Executivo ou Le-
gislativo", argumentou.

O presidente do STF atribuiu a "boatos"
as informações frequentes de que o aumento
pretendido pela Justiça seja de 56%. "Não é
nada disso. O que se quer não é elevar os
salários que dizem já elevados no Judiciário.
O que nós pretendemos é ter uma remunera-
ção adequada para reter os servidores. Isso é
pura invenção e não se trata de aumentar de
uma vez os vencimentos", afirmou.

Segundo Peluso, o que o Judiciário quer é,
dentro das possibilidades orçamentárias e
respeitando a política orçamentária do gover-
no, que se permita, ao longo do tempo, que a
remuneração desses cargos, com funções
análogas dentro do governo, seja também
equivalente, "o que possibilitará que o Judici-
ário possa manter os seus quadros de maior
excelência. É só isso, é uma coisa simples,
nada de espetaculoso".

Peluso reúne-se
com Palocci para
tratar do PCCR


