
27 de julho de 2011

Acordo para votação do
PL 6613 completa um ano

Há exatamente um ano, no dia 27 de
julho de 2010, o boletim semanal do
Sindjus estampava a seguinte manchete
“PCCR está definido”. Peluso havia
garantido que o PL 6613 seria votado
logo após as eleições. O presidente do
STF também informou ao MPOG os
termos do acordo firmado com o
presidente Lula, veja o ofício abaixo.

Esse compromisso de Peluso encerrou
uma greve de 40 dias. Em nossa história
de lutas, outras greves já foram suspensas
a partir da palavra empenhada de um
presidente do STF. No dia 18 de maio de
2006, por exemplo, suspendemos a greve
porque ministra Ellen Gracie havia
avançado nas negociações com o
Executivo. Em 2002, uma promessa do

ministro Jobim havia sido suficiente para
suspender uma das maiores greves feitas
por nossa categoria. 

Derrubando a palavra de Peluso, o
Executivo, de forma unilateral, modificou
a proposta do Judiciário, numa flagrante
afronta ao que diz a Constituição
Federal. O descaso do Executivo exige
uma resposta à altura e um sinal de
alerta. O Judiciário precisa fazer valer
sua autonomia e independência
impedindo novos cortes.

O STF, que tem condenado diversos
estados por cortarem o orçamento dos
TJs estaduais terá que se valer do mesmo
remédio na esfera federal: exigir que o
Executivo mande ao Congresso
Nacional, no dia 31 de agosto, o
orçamento solicitado pelo Judiciário.

O Supremo, que é conhecedor da
realidade dos servidores do Judiciário,
não pode aceitar cortes unilaterais. O
of íc io encaminhado pelo STF ao
presidente da CFT, no dia 4 de julho,
diz o seguinte: “os valores atualizados
do impacto do PL 6613 foram incluídos
na préproposta orçamentária de 2012
de todos os órgãos do Poder Judiciário
da União e serão conf i rmados na
proposta orçamentária a ser entregue
ao Poder Executivo até o dia 15 de
agosto do corrente ano”.

Se o Judiciário concretizar essa
afirmação, os recursos para a aprovação
do PL 6613 estarão garantidos. Mas,
para isso, é preciso que o Judiciário se
mantenha firme diante do Executivo e
do Legislativo em sua decisão de
assegurar, por meio de seu orçamento, a
dotação orçamentária do nosso projeto.
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FALTA DE PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
O documento questiona a suposta falta
de previsão expressa de recursos no
anexo V da Lei Orçamentária de 2011,
uma vez que a nota técnica não regis-
trou que a Lei nº 12.381/2011 prevê a
possibilidade de abertura de créditos
suplementares no corrente exercício
para atender a execução do PL 6613.

FALTA DE PARECER DO CNJ
O ofício deixa claro que estamos sendo
vítimas de uma série de medidas prote-
latórias, uma vez que solicitação idênti-
ca já havia sido feita pela CTASP, no
dia 1º de junho de 2010, pelo então

COORDENADORES VISITAM ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO
Mesmo com a greve suspensa, o

trabalho do sindicato continua a todo
vapor. No último mês, os coordenado-
res do Sindjus José Oliveira Silva, Shei-
la Tinoco, Jailton Assis, Berilo Leão Neto
e Cledo de Oliveira Vieira visitaram
vários órgãos do Poder Judiciário para
esclarecer dúvidas de servidores sobre
o processo de aprovação do PL 6613/
09 e mobilizar a categoria para agos-
to, quando será realizado um grande
ato e decidido se voltaremos ou não à
greve. Os fóruns do Paranoá, de Sa-
mambaia, de Ceilândia, Verde, Mira-

bete e os cartórios da sede do TJDFT fo-
ram alguns dos locais visitados.

Depois de informar o prazo dado pelo
STF para incluir nosso projeto na LOA (15/
8), os coordenadores destacaram que até
o dia 31 de agosto os servidores devem
manter atenção redobrada para evitar
que o governo manobre para prejudicar
nosso plano. Eles também explicaram que
todos devem continuar batalhando para
que os membros da CFT cumpram o com-
promisso que assumiram com os servido-
res, ou seja, negociem a aprovação do
nosso PL junto aos outros poderes.

 “Esse corpo a corpo com os ser-
vidores foi muito importante para aca-
bar com os boatos que rondavam o
futuro do PL 6613. Ele trouxe clare-
za e segurança. Depois da visita dos
coordenadores, os servidores ficaram
cientes de que o Executivo não tem
autonomia para mexer na previsão
orçamentária do Judiciário. E enten-
deram os detalhes do ofício encami-
nhado por Cezar Peluso à Comissão
de Finanças”, afirmou Henrique Ca-
valcante, delegado sindical do Fórum
do Paranoá.

presidente da Comissão, deputado Alex
Canziani. Naquela ocasião, o presidente
do CNJ, Cezar Peluso, respondeu que
não havia necessidade desse parecer,
pois o Conselho Nacional de Justiça era
um dos signatários desse projeto.

OMISSÃO DA
ESTIMATIVA DO IMPACTO
O documento explica que o ofício 304/
GP informou ao Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão o impacto
decorrente do PL 6613 nos exercícios de
2011 e 2012. Para não deixar dúvida da
postura do Judiciário, juntou-se ao ofício
quadro atualizado com o referido impac-
to para os exercícios de 2012 e 2013.

Ofício mostra que só
falta vontade política
O Sindjus sempre frisou que os entraves para a aprovação do PL 6613 não eram de
natureza técnica e sim política. O ofício encaminhado pelo STF ao presidente da
Comissão de Finanças e Tributação, Claudio Puty, no dia 4 de julho, confirmou essa
posição. O documento, assinado por Peluso, refuta todos os argumentos da nota
técnica nº 12, produzida pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira
da CFT com objetivo de adiar e até mesmo inviabilizar a aprovação do PL 6613/
2009 a partir da criação de uma série de obstáculos. Confira seus principais pontos:

PRÉ-PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA DE 2012
O texto ainda registrou que os valores
atualizados do impacto do PL 6613
foram incluídos na pré-proposta orça-
mentária de 2012 de todos os órgãos
do Poder Judiciário da União e serão
confirmados na proposta orçamentária
a ser entregue ao Poder Executivo até o
dia 15 de agosto deste ano.

CELERIDADE
Peluso aproveitou para pedir celeridade
na tramitação do PL 6613, com objetivo
de solucionar a defasagem salarial dos
servidores do Judiciário em relação aos
servidores do Executivo e do Legislativo.

Acesse a íntegra deste ofício no
nosso site: www.sindjusdf.org.br


