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Servidores do Judiciário
definem indicativo de greve pelo PCS

O

s servidores do Judiciário estão sendo
convocados para decidir pela intensificação do movimento para aprovação
do PCS da categoria, que continua parado no
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aguardando apreciação para poder retornar à Câmara
dos Deputados. Como continuidade desse
trabalho para fazer com que o PCS seja aprovado e implementado o mais rápido possível,
o sindicato está realizando assembléias setoriais, onde cada servidor vota a estratégia de

mobilização a ser adotada daqui por diante,
com indicativo de greve a partir do próximo
dia 23, na Praça dos Tribunais.
As assembléias estão sendo realizadas
desde a última semana, depois que o PL
5845/05 (que trata do PCS do Judiciário) foi
retirado de pauta na sessão extraordinária do
Conselho. Como o texto só retorna à Câmara
após a apreciação por parte dos conselheiros,
a demora da apreciação atrasa ainda mais a
tramitação do PL no Congresso.

O Sindjus, mais uma vez, lembra que é
fundamental a presença de todos. A decisão
dos conselheiros obrigou os servidores a
adotarem esse posicionamento para conseguir fazer com que seu PCS tenha já seu
andamento autorizado.
Já tiveram suas assembléias, os servidores
do STM, TSE e TRE.
As próximas assembléias acontecem
nas seguintes datas:

16/11 – quarta

17h

TRT/Varas Trabalhistas

17//11 – quinta

13h

STJ/CJF

18/11 - sexta

15h

TRF/JF

21/11 - segunda

13h

TST (sede e SAAN)

22/11 - terça		

13h

STF

23/11		

17h

Assembléia-geral

Plenária da Fenajufe aprova greve nacional pelo PCS do Judiciário
Durante reunião plenária da Fenajufe,
realizada no último domingo (13/11) com
a participação de 41 delegados de vários
estados brasileiros, representando 15
sindicatos, a entidade decidiu por greve
unificada a partir do próximo dia 24,
em prol do PCS do Judiciário. A decisão
contou com representantes dos estados
de Pernambuco, Bahia, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande
do Norte, Rio de Janeiro, Paraná, Minas
Gerais e Ceará.
No Distrito Federal, também aprovaram

o mesmo posicionamento os servidores
do STM, TSE e TRE - que já tiveram suas
assembléias setoriais. As assembléias
continuam sendo realizadas até o próximo dia 23 em todo o país, para garantir os
procedimentos legais para o movimento, com
a aprovação do indicativo de greve por parte
da categoria. No dia 23, aqui em Brasília,
acontece a assembléia-geral que oficializará a
deflagração da greve, na Praça dos Tribunais.
O Sindjus alerta os servidores para a
importância de continuarem comparecendo
às assembléias setoriais programadas para

acontecer nos próximos dias, em cada
órgão. Pois são estas reuniões que darão
o caráter formal à paralisação e permitirão
respaldar juridicamente o movimento.
Na plenária de domingo, representantes da Fenajufe destacaram que, como o
ano já está quase no fim e em dezembro
se inicia o recesso dos magistrados e dos
servidores, a greve deverá ter um objetivo
determinado, que, neste caso, é a saída do
projeto do Judiciário (está em apreciação
no Conselho Nacional de Justiça) e seu
retorno ao Congresso Nacional.
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Servidores recebem, este
mês, valor final da GAJ
Nos contracheques deste mês de Novembro, os servidores do Judiciário vão receber
o valor final da implantação da Gratificação
por Atividade Judiciária (GAJ), que passará de
20% par a 30% do salário base. A gratificação
é resultado da conquista obtida pelo Sindjus
com a adesão de toda a categoria, durante as
mobilizações realizadas no ano passado em
prol do aumento desse percentual da GAJ.
Iniciada em maio, a mobilização
pela GAJ culminou com o dia 9 de
Junho de 2004, quando os servidores

do Judiciário decidiram parar suas
atividades por tempo indeterminado.
O objetivo foi chamar a atenção para
a inconstitucionalidade de um reajuste
zero, como o Executivo tinha proposto,
e pressionar o governo a conceder um
reajuste da gratificação.
O pagamento final da gratificação, este
mês, mostra o sucesso da campanha e também, como o trabalho articulado da categoria
foi importante para sensibilizar as autoridades
para a questão.

Sindjus
começa a
distribuir
agendas
2006
O Sindjus iniciou, esta semana, a distribuição das agendas do
ano de 2006 e os convites para a
festa de final do ano do sindicato,
que será realizada no dia 10 de

PCS do Judiciário:

dezembro. A distribuição (tanto das

Sindjus disponibiliza texto para ser
encaminhado aos membros do CNJ
A partir desta quarta-feira (16/11), os servidores já podem acessar ofício que está sendo disponibilizado pelo Sindjus em seu sitio
www.sindjusdf.org.br , para ser encaminhado
aos membros do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). No texto, é feita solicitação aos conselheiros para que antecipem sua decisão sobre
o PL 5845/05 – referente ao PCS do Judiciário
– para que o projeto possa ter sua tramitação
retomada na Câmara dos Deputados. Uma vez
que a categoria programa mobilização para o
próximo dia 23 com o objetivo de deflagrar
greve unificada em todo o país, pela rápida
apreciação do PCS no CNJ.
A decisão de que cada servidor deve
encaminhar e-mail com ofício aos membros
do CNJ foi tomada na assembléia do STM,
realizada na última sexta-feira (11/11). A

As agendas e os
convites serão distribuídos nas assembléias que acontecem
nas seguintes datas:

intenção é pressionar os conselheiros para
que apreciem a proposta do PCS antes do
dia 23, como forma, inclusive, de agilizar a
tramitação da matéria na Câmara até o final
das atividades parlamentares.
Para isso, é importante que cada um dê a
sua contribuição, encaminhando seu e-mail.
O Sindjus vai disponibilizar em sua página na
internet, não apenas o modelo de ofício como
também os endereços eletrônicos de todos os
membros do CNJ.
A categoria deixou claro que está disposta
a adotar um posicionamento de mobilização e
organização, como forma de fazer o seu PCS
ser aprovado o mais rapidamente possível.
Pois bem: a hora de atuarmos e mostrarmos
nossa força é agora. Então, vamos todos
escrever para os conselheiros!!!

agendas como dos convites) está
sendo feita durante as assembléias
setoriais que estão sendo realizadas
nos diversos tribunais (ver tabela
com o calendário de assembléias).
Já em relação à festa de final
do ano, cada servidor terá direito
a dois convites. Como acontece
tradicionalmente, o sindicato realizou eleição nos locais de trabalho
para que os próprios associados
pudessem escolher os artistas que
farão o show do evento. Desta vez,
a vencedora foi a banda Paralamas
do Sucesso. A festa acontecerá no
Pavilhão de Exposições do Parque
da Cidade.
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