Sindjus
Boletim Semanal

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário
e do Ministério Público da União no DF

Filiado à CUT/FENAJUFE

Segunda- feira • 15 de outubro de 2007 • Ano VII

Mobilizações no STJ e no TRF
marcam esta semana
TRF/JF

A

s mobilizações desta terçafeira (16/10), a partir das
11 horas, no STJ/CJF e da
próxima quinta-feira (18/10), a
partir de 11h30, no TRF/JF prometem esquentar a luta dos servidores do Judiciário pela cobrança
dos passivos, dando continuidade
à pressão iniciada no dia 9 de outubro nos tribunais. O calendário,
aprovado na última reunião de delegados sindicais, vai tomar conta
do mês de outubro e já começa a
gerar efeitos positivos. Prova disso
é que as manifestações no STM e
no TRE, contaram com a participação massiva de servidores cansados de esperar pelo pagamento
de atrasados.
Para a diretoria do Sindjus, estamos no caminho certo. No STM,
o presidente do tribunal, ministro
Marini e Souza, vendo o tamanho
e a intensidade da mobilização,
chamou o sindicato para conversar sobre os passivos logo depois
da manifestação, demonstrando
assim a nossa força. Na última
quinta-feira, mesmo sendo véspera de feriado, os servidores
do TRE se uniram para exigir o
pagamento de horas extras, dos
juros dos 11,98% e dos quintos.
As reivindicações ecoaram por
todo o tribunal.

Dois dias depois da mobilização no STJ,
no dia 18/10 (quinta-feira), as bandeiras
irão tremular no âmbito da Justiça Federal.
Os servidores do Tribunal Regional Federal e
da seção Judiciária podem ir se preparando,
desde já, para fazer muito barulho contra a
embromação que está tomando conta do pagamento dos passivos. Os juros dos 11,98%
e os quintos são alguns dos atrasados que
precisam entrar o mais rápido possível na
STJ/CJF
A mobilização desta terça-feira (16/10)
no STJ e no Conselho da Justiça Federal tem
um sabor especial de cobrança por parte dos
servidores devido à decisão do CNJ, que na
sessão de 25 de setembro, reconheceu o pagamento, para os magistrados, de adicionais
por tempo de serviço no período entre 2005 e
2006. De acordo com o coordenador-geral do
Sindjus, Roberto Policarpo, os servidores não
vão aceitar que os tribunais utilizem recursos
para beneficiar os magistrados em detrimento do pagamento de direitos dos servidores que foram reconhecidos há mais tempo e que
aguardam a disponibilidade orçamentária.
Além de ter uma grande agenda de atrasados
na pauta de reivindicação, o diretor-geral do
Superior Tribunal de Justiça tem dificultado a
construção de um canal de diálogo entre o tribunal e os servidores. Nenhuma das inúmeras
audiências solicitadas para debater questões
de interesse da categoria foi sequer atendida.
Para rompermos essa barreira que nos foi
Fique de olho
Acompanhe em nossa página eletrônica
(www.sindjusdf.org.br)
e em nossos materiais informativos todos os detalhes sobre as próximas mobilizações. A sua participação
é crucial para o sucesso da nossa luta.

folha dos servidores desse órgão.
Servidores do TRF/JF: chegou à hora
de responder ao chamado de mobilização.
Vamos gritar, num só coro, pelo pagamento
desses atrasados que fazem falta no nosso
dia-a-dia. Atenção: não estaremos pedindo
nada além do nosso direito. Ao contrário,
estaremos exigindo o cumprimento de um
direito que é nosso por conquista e luta. Não
vamos permitir que reduzam as nossas conquistas. Somos servidores, fortes e combativos, e merecemos respeito.
imposta, injustamente e arbitrariamente, começaremos hoje a mobilização dos servidores
do STJ e do CJF que empunharão as bandeiras
do diálogo, do respeito, da democracia e do
que nos é devido por direito. Vamos exigir o
imediato pagamento dos juros dos 11,98%
e dos quintos, cujo atraso está trazendo grandes prejuízos para todos nós.
Vamos bradar por mudanças na portaria
que instituiu o Adicional de Qualificação e dar
um basta à embromação que está envolvendo o seu pagamento. Até hoje nada foi pago.
O enquadramento do artigo 22 também estará em nossa pauta.
Como podemos testemunhar, somente
quando empunhamos, com determinação e
confiança, as bandeiras das nossas reivindicações elas são efetivadas. Por isso, vamos
à luta e mostrar à administração do STJ que
somos uma categoria forte e combativa,
que merecemos respeito e atenção. Afinal, o
tribunal da cidadania tem que dar o exemplo
em casa. Servidores do STJ e do CJF, a hora é
agora!
Confira as próximas
mobilizações
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STJ/CJF: Dia 16 de outubro (terça-feira)
TRF/JF: Dia 18 de outubro (quinta-feira)
TRT: Dia 23 de outubro (terça-feira)
TJ: Dia 25 de outubro (quinta feira)
STF: Dia 31 de outubro (quarta-feira)
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PL 319 é aprovado na CTASP

D

epois de um longo período de articulação
envolvendo sindicato, parlamentares e
Judiciário, a Comissão do Trabalho aprovou no dia 10 de outubro o PL 319/2007, que
promove alterações no PCS do Judiciário. O relatório do deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ) foi
rejeitado e - num acordo envolvendo o relator, o
STF e os deputados - foi aprovado o substitutivo
do deputado Sandro Mabel (PR/GO).
Uma das nossas principais vitórias foi
a aprovação do Adicional de Qualificação
para os Técnicos, que havia sido vetado na

Lei 11.416/2006. O texto, defendido pelo
Sindjus, garantiu a extensão desse benefício
ao Técnico Judiciário portador do diploma de
curso de graduação. A pressão do sindicato
garantiu, ainda, a retroatividade a 1º de junho de 2006 do benefício.
Uma emenda negociada pelo Sindjus
para resolver o problema dos oficiais de justiça do TJDF também foi aprovada. Os oficiais
recebiam uma Gratificação de Execução de
Mandados (GEM) equivalente a uma FC3. A
Lei 11.416 revogou a Lei que criou a GEM.

Com a negociação do parcelamento do PCS,
o valor recebido pela gratificação foi reduzido. Lutando para corrigir essa distorção, o
Sindjus conseguiu colocar esse ponto no PL
319 que foi aprovado.
Também foi aprovada a emenda que
acrescenta o artigo 5º para regulamentar a
redistribuição que está prevista no artigo 37
da Lei nº 8.112, de 1990. O artigo 5° permitirá a remoção recíproca, que se reflete na
redistribuição entre os cargos de provimento
efetivo, no âmbito de todo o Poder Judiciário.

Leila Pinheiro anima Dia do Servidor

Sindjus participa
da 1ª Mostra Justiça
e Bem Viver
Qual é a sua atitude para um mundo melhor? Respondendo a essa pergunta, na próxima semana, o Sindjus
lançará a campanha “Atitude, tenha
a sua”, com objetivo de demonstrar
aos servidores que um pequeno gesto
pode gerar grandes resultados. Essa
campanha de conscientização e de
apoio às atitudes de seus associados
será lançada na “1ª Mostra Justiça
e Bem Viver” , que acontece do dia
21 ao dia 26 de outubro, sob o tema
“Justiça, saúde e responsabilidade
ambiental”, na Praça dos Tribunais
O Sindjus, que está participando
da realização e da organização do
evento, contará com um stand durante toda a Mostra. Nesse espaço,
o sindicato apresentará o hot site
da campanha e distribuirá material
explicativo e publicitário aos filiados,
como adesivos para carros e agendas
2008, que focam a construção de um
mundo melhor associada à busca pela
qualidade de vida.

O

Sindjus antecipou as comemorações do Dia do
Servidor. A data (28/10)
cairá em um domingo, mas o
show que o sindicato preparou
para você e sua família vai acontecer na sexta-feira (26/10). E
quem vai dar o ritmo dessa festa
é uma das musas da Música Popular Brasileira. Quem cantará
em homenagem aos servidores,
que desenvolvem um papel tão
importante para o país, será
Leila Pinheiro. E o show promete
muita beleza e sentimento, afinal
vários críticos concedem a Leila
o título de uma das mais belas
vozes da nossa música. Além de
antigos sucessos que marcaram
época na voz da cantora paraense, os servidores serão brindados
com as 11 canções inéditas de
“Nos horizontes do Mundo”, o
12º disco de Leila, que conta com
músicas de Chico Buarque, Ivan
Lins e Paulinho da Viola.
Vamos comemorar o nosso
dia com muita alegria e bom
gosto. Afinal, nós, servidores
públicos, somos os homenageados. E não é
todo dia que temos o privilégio de ter Leila
Pinheiro cantando pra gente. E como ela nos
revela, as músicas que vão ditar esse show,
são um “não” geral ao desamor do mundo de
hoje, à falta de delicadeza, de cuidado com a
vida e com o outro. Tudo a ver com as nossas
lutas. Sem dúvida é o show ideal para fecharmos em grande estilo a semana onde vamos
lançar a campanha “Atitude, tenha a sua!”

Tributo ao Dia do Servidor

Evento: Show com Leila Pinheiro
Data: 26/10 (sexta-feira)
Hora: A partir das 19h
Onde: Praça dos Tribunais
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