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Assembleia dia 25
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Negociações para a aprovação do PCCR do Judiciário e
MPU estão lentas; servidores podem decidir pela paralisação

Cansados de esperar: mais de mil servidores participaram do ato promovido pelo Sindjus nesta quarta-feira (dia 19) em frente ao STF

Em frente ao STF, ontem (dia 19), mais de
mil servidores do Judiciário e MPU se reuniram
para pedir agilidade nas negociações para os
planos de carreira. O ato promovido pelo Sind-
jus começou em frente à PGR e prosseguiu em
passeata rumo ao STF. Lá, o coordenador do
Sindjus, Roberto Policarpo, e uma comissão de
sindicalistas foram recebidos presidente em
exercício do Supremo, Ayres Brito, e pelo presi-
dente do TSE, Ricardo Lewandowski. Policarpo
entregou documento sobre a mobilização dos
servidores e pediu informações sobre as nego-
ciações. Ele afirma que a greve deve ocorrer, já
que a negociação está emperrada.

Ayres Brito já havia recebido Policarpo e os
servidores do TRT de Sergipe Hélio Souza e Cleo-
nâncio Macedo na noite de terça (18), para tra-
tar da aprovação do PL 6613. Segundo o minis-
tro, o processo de negociação com o Executivo
e com o Legislativo tem avançado.

No entanto, esse avanço ainda está muito
lento. Na quarta pela manhã, Policarpo e o
coordenador do Sindjus Berilo Leão foram à
CTASP cobrar dos parlamentares empenho na
aprovação do PL 6613. O presidente da Co-
missão, Alex Canziani, disse que a audiência
com o ministro do Planejamento só ficou mar-
cada para o dia 26.

Policarpo (D) no STF com Lewandowski (E) e
Ayres Brito (de óculos): documento entregue
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Aos gritos de “PCCR já” e ao som das
falas dos dirigentes sindicais, cerca de mil
servidores pediram ao procurador geral
da República, Roberto Gurgel, apoio às
negociações para aprovar o PL 6697.
Após a manifestação em frente à PGR,
os servidores seguiram em passeata rumo
ao Supremo Tribunal Federal.

A pressão deu resultado. No mesmo
dia o procurador Roberto Gurgel partici-
pou de reunião com o deputado Aelton
Feitas, relator do PL, para pedir agilidade
na tramitação. Gurgel pediu ainda o em-
penho do relator para a aprovação do
PL. Também esteve na reunião o deputa-
do Luciano Castro.

Gurgel também compareceu à sessão
do STF, para onde os servidores se dirigi-
ram em passeata e onde fizeram um novo

O Sindjus produziu um vídeo sobre a luta
pelo PCCR, exibido nas principais redes de TV
do país (assista em www.sindjusdf.org.br).
Segundo o coordenador-geral Policarpo, “ por
muitos anos a mídia insistiu no discurso de
que nós, servidores públicos, trabalhamos
pouco e ganhamos muito. Por conta desse
pensamento equivocado, toda vez que colo-
camos uma campanha salarial nas ruas sofre-
mos críticas de diversos segmentos sociais”.
Agora não é diferente: “Muitos veículos de
comunicação já tentam jogar a sociedade
contra nossa causa. Por isso é importante
que conversemos com vizinhos, parentes e
colegas sobre a importância dessa reivindica-
ção, que tem o intuito de aprimorar a Justiça
e não apenas os nossos salários”, afirma.

“Todos nós sabemos o quanto a Justiça
brasileira tem sido demandada nos últimos
tempos e criticada por sua morosidade”,
continua o coordenador. “O CNJ instituiu
metas de produtividade para dar uma respos-

ta à sociedade. Para facilitar o acesso à pres-
tação jurisdicional, centenas de varas traba-
lhistas e federais estão sendo implantadas no
interior do país. Isso sem falar que os proces-
sos passam por um processo de informatiza-
ção”, lembra ele, afirmando que varas especi-
alizadas em temas atuais foram criadas e
muita coisa foi feita para melhorar a Justiça. É
esse o argumento que está no comercial da TV.

 “Não dá para fazer Justiça com injustiça.
Para essas melhorias darem resultado é preci-
so que o Judiciário e o Ministério Público con-
tem com servidores de excelência, capacitados
e motivados. Ou seja, o discurso que deveria
prevalecer é de que para aprimorar a Justiça é
necessário investir nos servidores ”, defende
Policarpo. “O governo insiste em dizer que
nossas atividades são inferiores a de outras
carreiras que atualmente ganham muito mais
do que nós. Está na hora de desmascarar esse
discurso discriminatório do governo e trazer a
sociedade para a nossa luta.”

ato. O Sindjus considera as manifestações
desta quarta-feira um sucesso; além de
demonstrar a força da categoria, os diri-
gentes do sindicato ouviram dos minis-
tros demonstrações de interesse pelas rei-

vindicações. Mas a deflaragração da gre-
ve na próxima assembleia (dia 25, às 14h,
na Praça dos Tribunais) não está descar-
tada. “Caso as negociações não avan-
cem, haverá greve”, afirma Policarpo.
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