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RelatordoPCSiráproporGAJde155%;
no STF, Peluso elogia magistrados

Durante Ato promovido, no dia 7, por servido-
res do Judiciário em frente ao STJ, o deputado
federal Roberto Policarpo (PT/DF), adiantou
detalhes sobre o PL 6613, o PCS, do qual é
relator. "O relatório está pronto. Como já havia
me comprometido, proponho uma GAJ de
155%". Para reduzir o impacto produzido pelo
aumento dos valores dos salários, ele propôs uma
redução nos valores da opção das funções de
65% para 50%: "Vamos transformar uma parte da
gratificação em salário para todos", explicou o
deputado.

Policarpo também informou os valores iniciais
e finais de sua proposta. O salário do analista é de
R$ 11.815,86 (inicial) e R$ 17.741,40 (final);
para o técnico, de R$ 7.201,63 e R$ 10.813,20;
para o auxiliar, de R$ 3.690,95 e R$ 6.403,99. Ele
lembrou, também, que manteve o Adicional de
Qualificação, o que, dependendo do caso, permite
ao servidor um acréscimo de 13% em cima esse
valor.

Sobre os próximos passos, Policarpo
esclareceu que a categoria terá que desen-
volver um papel ainda mais importante do
que aquele que vem exercendo até o mo-
mento. Isso porque, segundo ele, é preciso
garantir o aval do Judiciário a essa propos-
ta. Por isso a estratégia adotada é de fazer
atos junto aos presidentes que assinam o PL
6613/2009. "Como o texto original teve a
assinatura desses tribunais, facilitará muito
a aprovação de meu relatório se eles apoia-
rem a alteração", destacou.

“UNIÃO E FORÇA” DA MAGISTRATURA

O fato é que o presidente do STF, Cesar
Peluso, enquanto recusa-se a tomar providênci-
as para aprovar o PL 6613, elogia a "demonstra-
ção de união e de força" da magistratura, que
pediu seu apoio ao reajuste dos subsídios,
segundo matéria publicada no site da Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros (AMB) no dia
31 de maio. Em reunião no STF, os cerca de
cem magistrados presentes também manifesta-
ram apoio à proposta de Peluso de reduzir o
volume de recursos para melhorar a prestação
jurisdicional. Peluso afirmou que aquele era
"um dia para ser celebrado", já que "a magistra-
tura percebeu que a coesão faz a força, e nós
precisamos ter força, para mostrar para a socie-
dade que o trabalho da magistratura é um traba-
lho consciente, um trabalho sério e importante
para a sociedade", segundo a matéria.

Nas palavras do presidente do STF, "a magis-
tratura e o Judiciário do Brasil funcionam muito
bem, mas chega o momento de mostrar isso
para a opinião pública, que a magistratura forte
é essencial para o cidadão. O Judiciário é es-
sencial na vida do cidadão para que possa cum-
prir bem o seu destino". Enquanto isso, os
servidores, que também são responsáveis pela
eficiência da Justiça e que a cada ano se esfor-
çam cada vez mais para aprimorar a prestação
jurisdicional, são deixados de lado pelo chefe
do Poder Judiciário. Com informações do
Sindjus-DF e AMB



Mobilização no país

Presidente do STM é o primeiro amanifestar apoio
à aprovação do relatório de Policarpo

Em reunião com o presidente do STM, almirante-
de-esquadra Álvaro Luiz Pinto, o coordenador-geral
do Sindjus, Berilo Leão, e o deputado federal Roberto
Policarpo (PT/DF), discutiram no dia 8 as bases do
relatório de Policarpo ao PL 6613/2009, que trata da
revisão do PCS dos servidores do Judiciário.

Policarpo expôs e explicou seu relatório ao presi-
dente, baseado na equiparação salarial com outras
carreiras do Executivo e Legislativo, por meio do
aumento da GAJ e da redução para 13 padrões a
tabela. O almirante perguntou se essa redação benefi-
ciaria todos os servidores. Diante da resposta afirmati-
va, mostrou-se bastante receptivo ao relatório.

Berilo comentou sobre a inexistência de uma inter-
locução do Poder Judiciário com o governo. Citou

como exemplo o jantar que os ministros do STF
tiveram recentemente com a presidenta Dilma. Na
ocasião, ninguém tocou no assunto da aprovação do
PL 6613. Ainda nessa linha de raciocínio, disse que
Peluso tem recebido juízes para tratar do reajuste
salarial da magistratura. Para ele, a alternativa para os
servidores é contar com o apoio dos tribunais que
assinaram o envio do PL 6613 para garantir a aprova-
ção do relatório de Policarpo.

Álvaro Luiz Pinto afirmou que não pode haver
diferença de tratamento entre as causas dos servido-
res e dos magistrados. Assim, empenhou seu apoio e
comprometeu-se a conversar com Peluso no intuito
de pressionar pela aprovação do PCS.

Fonte: Fenajufe

Assembléia sábado decidirá
sobre Greve

no Rio Grande do Sul

A XVI Plenária Nacional da Fenajufe aprovou reso-
lução que orienta a deflagração da Greve por tempo in-
determinado em defesa da aprovação dos PLs 6613/09
e 6697/09, do Judiciário e MPU. No sábado, 11 de ju-
nho, os servidores gaúchos decidirão, em Assembléia do
Sintrajufe-RS, a adesão da categoria ao movimento.

Na avaliação dos delegados da Plenária Nacional,
todos os estados devem construir o movimento com a
categoria para pressionar e cobrar que o presidente do
STF, ministro Cezar Peluso, e o Procurador Geral da
República, Roberto Gurgel, estabeleçam uma negocia-
ção com o governo federal para fechar um acordo refe-
rente à proposta orçamentária e aprovar os projetos que
se encontram parados na Comissão de Finanças e Tri-
butação da Câmara.

Assembléia no TRF-3 na quinta
decide início da Greve

em São Paulo

Em São Paulo, o Sintrajud-SP realiza nesta quinta-
feira, dia 9, Assembléia para decidir o dia em que co-
meça a Greve por tempo indeterminado no Estado.

O Sindicato ressalta que no momento é importante
que todos os servidores se unam na luta contra o con-
gelamento salarial.

Com os servidores do Distrito Federal, da Bahia e
de Mato Grosso paralisados, há pressa para que a
mobilização seja retomada no restante do país.

ASSEMBLÉIA GERAL DO SINTRAJUSC
Dia 15 de junho, quarta-feira, às 13h30, na rampa do TRT, na Capital, com os seguintes
pontos de pauta:
a) Encaminhamentos da XVI Plenária da Fenajufe;
b) Utilização de recursos do Fundo de Mobilização e Luta.


