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Crise no Judiciário: é assim que a mídia
está repercutindo a discussão travado pelos
ministros do Supremo Joaquim Barbosa e Gil-
mar Mendes. Barbosa acusou Mendes, presi-
dente do STF, de estar “destruindo a credibili-
dade do Judiciário brasileiro”. Ambos perde-
ram a calma e levantaram a voz (veja box).

O episódio foi lamentado pelos principais
jornais do país como uma das mais duras dis-
cussões na história do STF. No Blog do Noblat,
o site de notícias mais acessado do país, uma
charge mostrou a estátua da Justiça cheia de
rachaduras, a ponto de se despedaçar.

Entretanto, é preciso indagar: se há crise
no Judiciário brasileiro, os sintomas limitam-
se a um bate-boca entre ministros?

A crise está na quebra de uma liturgia ar-
caica, seguida com seriedade quase religiosa
pelos magistrados? Ou no círculo vicioso de
corrupção e impunidade que assola o país, e
que a mais alta corte nacional deveria comba-
ter com todas as forças?

O ministro Marco Aurélio Mello afirmou à
Folha que criticou os colegas brigões e cobrou
“respeito à liturgia do cargo”. Segundo ele,
Joaquim Barbosa “extravasou o imaginável”.
Porém, a transcrição ou a gravação da sessão
(disponível no YouTube), não causa espanto
ao cidadão comum. Vê-se ali um embate en-
tre colegas que certamente não estão em lua-
de-mel, mas ainda assim um embate normal.

O que eles estavam debatendo? Isso pa-
rece não importar, porque é uma informação
difícil de obter na mídia. Parênteses: o assun-
to era uma decisão de 2006 que considerou
inconstitucional o sistema previdenciário do
Paraná; a dúvida era se todos os servidores
estatutários seriam afetados.

É isso o que o cidadão comum quer saber:
quem será afetado e como as decisões do STF
podem melhorar o país. Não interessa a litur-
gia do cargo. Não há crise por quebra de pro-
tocolos. Os ministros não são super-homens;
são servidores públicos, e deveriam estar vol-
tados para o interesse das pessoas comuns.

Onde está a crise da Justiça?
Na quebra de uma liturgia arcaica? Ou no círculo vicioso de corrupção e impunidade que assola o país?
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O Sindjus, reafirmando sua posição histórica de respeito
com a coisa pública, repudia o uso indevido dos recursos des-
tinados às passagens áreas dos parlamentares do Congresso
Nacional. O sindicato, por meio dessa nota, solidariza-se com
a indignação da sociedade e cobra o mínimo de respeito e
seriedade em relação ao tratamento que pessoas eleitas de-
mocraticamente para representar a população têm dado às
verbas públicas.

Transformar a infra-estrutura do mandato em instrumento
de barganhas políticas, de favorecimento familiar e pessoal
não condiz com o papel público que se espera de pessoas que
têm a responsabilidade de reproduzir os interesses da nação.
Pelo apurado, há interferências gravíssimas nessa reprodução.

Ao levar o futuro dessa questão ao Plenário, espera-se que,
mais uma vez, os parlamentares não esqueçam da voz da
população e legislem em benefício próprio. O Sindjus concla-
ma todas as entidades sindicais a intensificarem as manifesta-
ções de repúdio aos atos deprimentes e vergonhosos oriundos
do Congresso Nacional.
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Comissão se reunirá
com Diretores Gerais

Na reunião desta quinta-feira (23/4), os mem-
bros da Comissão Interdisciplinar, na qual o Sind-
jus está representado pelo coordenador-geral Po-
licarpo, repassaram os pontos já discutidos e avan-
çaram em algumas questões, como a discussão
em torno do cargo amplo e o entendimento de
que a GAJ será calculada sobre o último padrão
do cargo efetivo, de modo a diminuir a distância
entre a remuneração dos servidores. Nos próxi-
mos dias, a comissão irá se reunir com os direto-
res gerais para apresentar os pontos já aprovados
e também os que ainda estão pendentes, no intui-
to de consolidar os trabalhos e agilizar o envio do
anteprojeto ao Congresso Nacional.

Até agora, decidiu-se que serão alterados os
pontos que tratam das atribuições e requisitos de
cargos; desenvolvimento na carreira; funções co-
missionadas e cargos em comissão; adicional de
qualificação e outras disposições como a incorpo-
ração do PL 319 ao anteprojeto. Estão listados
como pontos pendentes a criação da Escola do
Judiciário; definição de atribuições (divisão de car-
reira); criação do cargo amplo; extinção do cargo
de Auxiliar Judiciário; Requisito de ingresso para
o Técnico Judiciário; tabelas salariais. Na próxima
terça a comissão volta a se reunir para dar pros-
seguimento às discussões.

COMISSÃO INTERDISCIPLINAR

Incorporação do PL 319 ao novo PCCR (alte-
ração do termo “carreiras” por “carreira”;
AQ decorrente de graduação para técnicos
judiciários; definição de carreira judiciária
como típica de Estado; inclusão do instituto
da redistribuição e outras).

Criação da Área de Tecnologia da Informação.

Criação de cargo específico para Oficial de
Justiça.

Alteração do Adicional de Qualificação (AQ) –
mudança da base de cálculo para o último
padrão do cargo efetivo; elevação dos per-
centuais; inclusão da 2º graduação para Ana-
lista Judiciário.

Mudança da base de cálculo da GAE e da
GAS para o último padrão do cargo.

Mudança de ocupação de CJ e FC – CJs: 80%
da carreira e 60% do quadro de cada órgão;
FCs: 100% da carreira e 80% do quadro de
cada órgão.

Confira algumas propostas

As eleições para a Diretoria Colegia-

da e o Conselho Fiscal do Sindjus para o

triênio 2009/2012 atingiram o quórum de

67,17% dos filiados, com um total de

5.613 votos. A votação e a apuração

aconteceram nos dias 14 e 15 deste mês.

A Chapa 1 (chapa única) obteve

5.332 votos (94,99% do total). Os votos

brancos e nulos foram, respectivamente,

233 (4,15% do total) e 48 (0,86% do

total). Para a eleição do Conselho Fiscal

foram computados 12.871 votos, sendo

77 brancos e 36 nulos.
A comissão eleitoral do Sindjus

divulgou amplamente entre os filiados

as normas do processo de eleição:

quem está apto a votar, a identificação

dos eleitores na mesa coletora, a locali-

zação das urnas, a duração de manda-

tos, o perfil dos integrantes da chapa.

Todos os critérios estabelecidos pelo

regulamento foram rigorosamente cum-

pridos, assim como os prazos para ins-

crição e registro de chapas.

Mesmo com chapa única, a eleição,

para ser válida, precisava da participa-

ção de 50% dos associados mais um,

entre o conjunto dos filiados habilitados

a votar (filiados há mais de sessenta dias

com mensalidade em dia). O quórum de

67,17%, portanto, garantiu a legitimida-

de do mandato dos colegas escolhidos

para representar os trabalhadores

do Judiciário e do Ministério Público pe-

rante a sociedade e os poderes públicos.
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