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UNIÃO PARA
GARANTIR

APROVAÇÃO
DO PL 6613/09

 leia na pág. 2

Vamos todos
à Câmara
aprovar
o PCCR!

SERVIDORES
AGUARDAM

MOVIMENTO DE
AYRES BRITTO

 leia na pág. 3

CAMPANHA PELA
MOVIMENTAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA

DECOLA
 leia na pág. 4

GRANDE ATO

10/04  às 15h

Auditório

Nereu Ramos

O grande ato pela aprovação do
PL 6613/09 acontecerá no dia 10 de
abril (terça-feira), a partir das 15h,
no auditório Nereu Ramos, da Câma-
ra dos Deputados.

Esse ato é resultado de uma parce-
ria entre DIAP, associações de tribunais
e Sindjus e tem por objetivo conven-
cer os parlamentares a aprovarem nos-
so reajuste salarial.

No dia 11 de abril (quarta-feira) será
a vez de lotar a CFT, às 9h30, no Ple-
nário 4. Chegue cedo para garantir seu
lugar nessa arena!

pág. 2



BOLETIM SEMANAL DO SINDJUS  • 30/3/2012

Pela primeira vez na história da cam-
panha do PCCR, analistas, técnicos, agen-
tes de segurança, oficiais de justiça, ser-
vidores novos e antigos vão se reunir num
ato que pedirá, em uníssono, aos parla-
mentares, a aprovação do PL 6613/09.

O ato, que terá a participação do Sind-
jus e de todas as associações dos tribu-
nais, será a prova de que nossa categoria
está unida em torno de um objetivo co-
mum: a conquista do PCCR. O governo
vai testemunhar o que sempre tentou evi-
tar ao longo desse período: a nossa união.

Unidos somos mais fortes e o gover-
no sabe disso. Não há política de reajus-

União total para garantir
aprovação do PL 6613/09

O grande ato pela aprovação do PL 6613/09 acontecerá no dia 10 de abril (terça-
feira), a partir das 15h, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. Presenças
confirmadas do Diretor-geral do STF, Dr. Alcides Diniz, e do Secretário de Recursos Huma-
nos do STF, Amarildo Vieira de Oliveira.

Durante o ato será feita uma exposição sobre o histórico do PL 6613/09 e sua
importância para a nossa categoria. Além disso, haverá apresentação de argumentos
técnicos que viabilizam sua aprovação. Também cobrar o compromisso de todos os depu-
tados, tanto da situação quanto da oposição, no que se refere à aprovação do nosso PCCR.

Dia 10: Ato no Nereu Ramos

Fique por dentro do Ato

Wemerson Pereira Silva
ASTRIFE - STF

Adelôr Alves Lopes
ASTRISUTRA - TST

Wanda de Lurdes M. Maciel
ASSEJUS - TJ

Nivaldo Rosa
ASDR -TRT

Vinicios Jose Mota Couto
ASSTJ

Eraclito Carlos Vieira Freitas
ASSETRE

Joaquina Alves de Abreu
ASSEJUMI - STM

Fernando Melo Junior
ASSEJUFE - TRF

Maria das Graças Nascimento Vieira
SERJUS - JF

Alexandre Dias Mesquista
AOJUS

Francisco Carlos de Sá Freitas (Chicão)
TECNOJUS

Emídio Prata Fonseca
ANAJUS

Edmilton Gomes
AGEPOLJUS

te zero que resista à pressão de uma
categoria unida. Ainda mais quando
se trata de uma categoria estratégi-
ca como a nossa, pertencendo a um
poder que constitucionalmente cons-
ta de autonomia política, financeira
e administrativa.

Por tudo isso, o ato do dia 10 pode
aprovar o nosso projeto. Afinal, com
essa amplitude nosso ato terá um
grande peso político capaz de influ-
enciar favoravelmente o voto dos par-
lamentares. O governo que se cuide,
nossa união vai sacudir a Câmara nos
dias 10 e 11 de abril.

Associações confirmadas
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Ayres Britto precisa
fazer sua parte

O presidente-eleito Ayres Britto precisa começar a fazer sua
parte no processo de negociação referente ao PL 6613/09. Recen-
temente, o Sindjus e o deputado Policarpo enviaram ofícios ao
ministro solicitando seu contato com os membros da Comissão de
Finanças e Tributação para viabilizar a aprovação do nosso PCCR.

O ministro tem que procurar, pessoalmente ou por telefone, os
membros da Comissão de Finanças dizendo que é de interesse do
STF que o PL 6613/09 seja aprovado. Esse contato é fundamental
para o trabalho de sensibilização desenvolvido em prol da apro-
vação do nosso reajuste salarial no dia 11 de abril na CFT.

"A categoria deposita muita confiança e esperança no traba-
lho a ser realizado pelo ministro Ayres Britto quanto à aprovação
do PL 6613/09. A votação do dia 11 é uma grande oportunida-
de para que o presidente-eleito do STF corresponda positiva-
mente à expectativa dos servidores", afirmou o coordenador-
geral Cledo Vieira.

Os deputados André Vargas (PT/PA) e Claudio Puty (PT/
PA) precisam prezar pela coerência, dando ao PL 6613/09
a mesma interpretação que dão aos projetos de interesse
do governo. Por que eles ameaçam votar contra o nosso
PCCR alegando que ele ainda não tem dotação orçamen-
tária se aprovaram recentemente o Funpresp, que também
não possui previsão orçamentária alguma. Se nenhum des-
ses dois projetos estão inscritos no anexo V da LOA os
deputados não podem tratá-los de forma tão desigual.

Além disso, o STF já contém jurisprudência sobre o tema.
No ofício que rebateu a nota técnica, assinado pelo presiden-
te Cezar Peluso, citou falta de previsão expressa de recursos
no anexo V da Lei Orçamentária de 2011 lamentando a
omissão da nota técnica nº 12 elaborada a pedido do gover-
no pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira,
que não registrou que a Lei nº 12.381/2011 prevê a possibi-
lidade de abertura de créditos suplementares no corrente
exercício para atender a execução do PL 6613.

Coerência Excelências
Congresso



SINDJUS • Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF • (61) 3212-2613 • www.sindjusdf.org.br

BOLETIM SEMANAL DO SINDJUS  • 30/3/2012

Campanha Movimentação
Extraordinária cresce a cada dia

A campanha pela movimentação ex-
traordinária está tomando conta dos tri-
bunais, unindo os servidores pela apro-
vação do PL 6613/09. O Sindjus já apre-
sentou requerimento às administrações
dos tribunais e órgãos do Judiciário soli-
citando a implantação desse instrumen-
to de valorização, que foi utilizado pela
última vez em 2001.

A maratona em favor da movimenta-
ção extraordinária começou no dia 14
de março, quando o Sindjus realizou uma
assembleia no TJDFT para tratar deste
tema com os servidores e o resultado foi
o melhor possível: aceitação total da ca-
tegoria. O abaixo-assinado dos servido-
res do Tribunal de Justiça a favor dessa
campanha já contabiliza quase duas mil
e quinhentas assinaturas.

No dia 19, a assembleia aconteceu no
STJ e os servidores ficaram extremamente
animados com essa alternativa de valori-
zação, principalmente porque sua implan-
tação depende apenas da boa vontade da
administração. O advogado do Sindjus
Renato Barros participou da assembleia,
demonstrando  a fragilidade dos argumen-
tos contrários à movimentação.

No dia 20, os servidores do STF lan-
çaram manifesto dirigido ao presidente-

eleito, ministro Ayres Britto. Na ocasião,
os coordenadores do sindicato reuniram-
se com o secretário de Recursos Huma-
nos do STF, Amarildo Oliveira, a fim de
sensibilizá-lo sobre o tema.

No dia 26 foi a vez dos servidores do
STM abraçarem a causa. Os servidores
mais antigos, que também apoiam a so-
lução dada para garantir a unidade da
categoria, relataram a grande vitória
ocorrida em 2001 naquele tribunal aju-
dando assim a criar um clima ainda mais
positivo em torno dessa luta.

Adesão é geral
A implantação da movimentação ex-

traordinária valoriza os servidores que
estão no início da carreira. No entanto,
os servidores antigos também estão ade-
rindo a essa campanha, participando
das assembleias e assinando os mani-
festos. Isso prova que a nossa categoria
está unida em todas as lutas que tra-
zem benefício aos servidores.

“O mais interessante e empolgante
desta campanha é o fato de que não
são só os servidores novos que estão as-
sinando esse manifesto. Servidores com
10, 15 anos de casa também fazem ques-
tão de apoiar essa luta. Muitas assina-

turas são daqueles que foram benefici-
ados por esse mesmo instrumento de
valorização, em 2001. Sem dúvida al-
guma, a movimentação extraordinária
uniu a categoria fortalecendo a luta
pela aprovação do PL 6613/09”, ana-
lisou o coordenador Jailton Assis.

Manifesto disponível na internet
Os servidores que ainda não assina-

ram o manifesto, podem acessar o site do
Sindjus, imprimir cópia do documento, as-
siná-la e ainda colher assinaturas de cole-
gas. Depois de assinado, basta ligar para
o sindicato (3212-2613), que enviará al-
guém para recolher o manifesto.

 Reforço de peso
Os servidores esperam contar com

um reforço de peso nessa campanha:
a contração, pelo Sindjus, do escri-
tório do ex-ministro do STF Carlos
Velloso, que sempre se manifestou
favoravelmente à movimentação ex-
traordinária. A idéia é de que o escri-
tório de Velloso vai tratar da viabili-
dade jurídica desse requerimento ao
lado do escritório Ibaneis Rocha. Sem
dúvida alguma, os servidores estão em
boas mãos.

Para ajudar no processo de mobilização criamos um site www.pccr.org.br, onde o servidor, entre outros
serviços disponíveis, poderá calcular quanto irá receber com a aprovação do PL 6613/09. O objetivo é
conectar o servidor a tudo o que diz respeito ao nosso PCCR.

O site trará uma série de informações relativas ao plano, como o histórico dessa luta (em forma de
linha do tempo) e notícias atuais, inclusive, de bastidores. Este site é uma ferramenta importante para
o servidor poder se interar do que vem acontecendo e se munir de argumentos para enfrentar o
processo de aprovação do PL 6613/09.

PCCR: Site é lançado para ajudar na mobilização


