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Não dá mais pra esperar. Para aprovar os
PCCRs no primeiro semestre é preciso passar
imediatamente pelo primeiro dos obstáculos
no Congresso: a Comissão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público. É hora da catego-
ria se mobilizar e mostrar a sua força.

 Todos os trabalhadores do Judiciário e do
Ministério Público estão convocados a encher
o corredor das Comissões da Câmara dos De-
putados nesta quarta (7/4), a partir das 9h.
Vamos pressionar os membros da comissão
com faixas, cartazes, adesivos. E demonstrar
nossa força de mobilização a todos os parla-
mentares, inclusive à Comissão de Finanças,
local de nosso próximo embate. É hora de for-
talecer nossa corrente.

 O PL 6697/09 (MPU) está oficialmente
na pauta da comissão. Só não foi votado na
quarta passada por falta de quorum em razão
da Semana Santa. O PL 6613/09 (Judiciário)
tem tudo para ter seu relatório finalizado nesta
terça (6/4). O coordenador geral do Sindjus
esteve na segunda-feira com o chefe de gabi-
nete do deputado Sabino Castelo Branco, re-
lator dos projetos, e está articulando para que
o PCCR do Judiciário também seja apreciado
na próxima sessão.

 Além de Sabino, Policarpo vai conversar
com Alex Canziani, presidente da Comissão,
para viabilizar a votação imediata dos dois
PLs. Ele argumenta que os projetos são volta-
dos à revisão salarial, e o quanto antes chega-
rem à Comissão de Finanças, mais chances
têm de serem aprovados. Em ano de eleição,
deputado nenhum vai querer atrapalhar uma
categoria com mais de cem mil servidores
em todo o Brasil.

 Além de trabalhar junto aos deputados,
Policarpo mantém contato com o STF para que
o tribunal dialogue com o Ministério do Plane-
jamento em prol dos projetos. Com isso, o coor-
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denador do Sindjus espera agilizar ao máximo
a tramitação. O sindicato se esforça para cons-
truir as bases de nossa vitória, mas precisa con-
tar com o apoio maciço da categoria.

 “A aprovação dos projetos depende de von-
tade política, e nada mais eficiente para moti-
var a vontade política que a manifestação de
milhares de servidores vitais para o Estado,
como os do Judiciário e MPU. Por isso cada um
de nós é chamado a participar e garantir a for-
ça de nossa coletividade”, afirma Policarpo.

 Nunca foi fácil aprovar um PCS. Agora
não é diferente. As dificuldades existem. Os
obstáculos existem. A boataria existe. Mas nada

é mais forte do que a nossa vontade de vencer,
a nossa pressão, a nossa união. Ninguém vai
conseguir impedir a vitória de uma categoria
que luta unida por um objetivo comum. Foi as-
sim que conquistamos o respeito de muitos e
nos tornamos referência de luta pelo Brasil afo-
ra. Por tudo isso, o Congresso Nacional vai tre-
mer nesta quarta-feira.

 A sessão está marcada para as 9h e
você, com certeza, estará lá ajudando a em-
punhar essa bandeira. Converse com seus
colegas de trabalho. Envie emails para seus
conhecidos. Compartilhe essa missão que
pertence a todos nós.

BEM-VINDOS!
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Sindjus ajuíza ação contra imposto sindical
O Conselho da Justiça Federal (CJF)

determinou que os órgãos da Justiça
Federal descontem de seus servidores
importância correspondente à remu-
neração de um dia de trabalho, a tí-
tulo de contribuição sindical compul-
sória, mais conhecida como imposto
sindical. O desconto ocorrerá na fo-
lha de pagamento do mês de abril,
atingindo a remuneração de todos os
servidores ativos da Justiça Federal, ex-
cetuadas apenas as parcelas de na-
tureza indenizatória.

 A contribuição sindical é diferente
da mensalidade que os sindicatos re-
colhem dos servidores filiados. Esta é

voluntária e contribuem apenas os ser-
vidores sindicalizados, com valores e
destinação estabelecidos em assem-
bleia. Já o imposto sindical, instituído
pela CLT, é uma forma peculiar de tri-
buto e será cobrado de todos, indepen-
dente da filiação ao sindicato.

 A decisão do CJF foi expedida em
processo iniciado pela Confederação
dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB),
que exigiu o desconto da contribuição
dos servidores vinculados ao TRF da 1ª
Região. A presidência do Tribunal en-
caminhou o caso ao CJF, que acabou
uniformizando os procedimentos para
toda a Justiça Federal.

 O Sindjus interveio no processo ad-
ministrativo, com argumentos pela im-
possibilidade do desconto da contribui-
ção sindical e ilegitimidade da CSPB
para pleiteá-la. O Conselho, porém, não
admitiu estes argumentos, divergindo
de decisões administrativas de outros
órgãos do Poder Judiciário do DF, como
o STF, TSE, STM e TST.

 Porque o sindicato entende que a
cobrança é indevida e descaracteriza
o interesse geral da categoria, ajuizou
ação visando impedir a cobrança. O
sindicato acredita que a liberdade e o
direito de escolha dos servidores de-
vem ser mantidos.
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