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Servidor, pressione Lula,
Peluso e Gurgel

Emdefesa do PCS e em solidariedade aos
servidores que tiveram desconto de salário

Ato quinta, dia 9, das 15 às 16h, no TRT

A Fenajufe lançou, nesta segunda-feira, dia
6, mais uma campanha para pressionar as cú-
pulas do Judiciário Federal e do MPU a fe-
charem um acordo com o presidente Lula vi-
sando à aprovação dos PCSs (PLs 6613/09 e
6697/09, respectivamente).

 Os servidores devem ligar ou enviar e-mail
para os presidentes Lula, para o ministro Ce-
zar Peluso (STF) e para o Procurador Geral
da República, Roberto Gurgel - no caso do
MPU - pedindo que finalizem, logo, as nego-
ciações necessárias à aprovação, ainda este
ano, e a conseqüente implementação dos PCSs
da categoria.

Nesse momento, é fundamental que as pres-
sões em cima dos chefes dos Poderes au-
mentem. Por isso, além da manutenção e am-
pliação das mobilizações, em reunião na sex-
ta-feira, dia 3, a Fenajufe aprovou fazer essa
campanha e orientar que os servidores dei-

xem lotadas as caixas de e-mails de Lula, Pe-
luso e Gurgel ou liguem para os seus gabine-
tes, reforçando a reivindicação.

Para falar com a equipe do gabinete pes-
soal do presidente Lula, ligue para (61) 3411-
1169 ou envie fax para (61) 3411-2222. Para
enviar um e-mail, acesse o site do https://
sistema.planalto.gov.br/falepr2.

Cartas podem ser enviadas para Palácio
do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasí-
lia-DF, CEP: 70100-000.

Os contatos e endereços do ministro Ce-
zar Peluso são: (61) 3217-4191/4200, e-mail
macpeluso@stf.jus.br e Praça dos Três Po-
deres, Brasilia-DF, CEP: 70175-900. Como
esta e a próxima semana são decisivas para
a aprovação do PCS, é fundamental que os
servidores utilizem mais esses instrumentos
de pressão para garantir o reajuste salarial
ainda em 2011.



Fenajufe elabora carta
para oministro do STF Cezar Peluso

Servidor, você tem dúvidas jurídicas?
Quer informações sobre suas ações? Envie sua dúvida ou questionamento por e-mail! O

endereço é juridico@sintrajusc.org.br
O atendimento jurídico é feito no período da tarde, das 12 às 18 horas, pelo telefone

(48)3222-4668, com o funcionário Fernando Blasi.

A Fenajufe elaborou a carta abaixo para ser en-
caminhada, pela categoria, ao ministro Cezar Pe-
luso, presidente do Supremo Tribunal Federal. O
objetivo é reforçar as pressões em cima da cúpu-
la do Judiciário Federal para que feche um acor-
do, de imediato, com o presidente da República e
garanta a inclusão da previsão do PCS na proposta
de Lei Orçamentária Anual de 2011.

O SINTRAJUSC irá disponibilizar a carta na
internet, orientando que a categoria a envie ao mi-
nistro Peluso, no endereço macpeluso@stf.jus.br

CONFIRA ABAIXO O TEXTO DA CARTA:

"Pelo imediato fechamento do acordo com o
presidente Lula em defesa da aprovação do PL
6613/09

Brasília-DF, 6 de dezembro de 2010
Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tri-

bunal Federal
Ministro Cezar Peluso
Nós, trabalhadores do Judiciário Federal, soli-

citamos que Vossa Excelência retome, de imedi-
ato, as negociações com o presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Silva, visando o fechamen-

to do acordo orçamentário que viabilize a aprova-
ção do PL 6613/09 no Congresso Nacional ainda
este ano e a sua implementação já a partir de 2011.

É importante destacar que o serviço prestado à
população pelo Poder Judiciário é desempenha-
do, em conjunto, pelos servidores e pela magis-
tratura. Por isso, o STF não pode permitir que seu
quadro de funcionários efetivos fique com os sa-
lários defasados em relação ao Legislativo e a al-
gumas carreiras do Executivo que desempenham
funções semelhantes. Também ressaltamos que
não podemos aceitar que este Poder Judiciário,
em nome de sua independência, não atue, de for-
ma mais incisiva, junto ao Executivo, em defesa
da valorização salarial de seus servidores, quando
a magistratura já tem garantida verba na Lei Orça-
mentária Anual de 2011 para seu próprio reajuste.

Por fim, solicitamos que Vossa Excelência pro-
cure o presidente Lula e finalize um acordo a tem-
po de incluir a previsão do PL 6613/09 na pro-
posta de LOA, em tramitação na Comissão Mista
de Orçamento do Congresso Nacional.

Atenciosamente, ..."

TJDFT publica nova portaria sobre
compensação dos dias parados

Desde a publicação da portaria 58, em agosto de
2010, pelo TJDFT, o Sindjus-DF vem se reunindo com
representantes do Tribunal no intuito de que a compen-
sação dos dias parados em razão da Greve se desse
por meio da compensação de serviços atrasados.

Assim como o SINTRAJUSC, a defesa daquele Sin-
dicato sempre se posicionou no sentido de que o me-
lhor, tanto para a instituição quanto para os trabalhado-

res, fosse encontrar uma saída que possibilitasse que o
trabalho acumulado fosse colocado em dia.

Como resultado dessa luta, no final de novembro o
TJDFT publicou a Portaria Conjunta nº 86, que revoga a
58, determinando que o serviço acumulado durante o pe-
ríodo de Greve seja compensado com produtividade e
não por reposição de horas. Mais uma luta coletiva que
impede prejuízos aos servidores. Fonte: Sindjus-DF


