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Foi um sucesso a paralisação dos ser-
vidores da Justiça Federal e do TRF on-
tem (27). Eles não apenas pararam as
atividades como também foram à rua e
chamaram a atenção da sociedade para
a falta de respeito com que os trabalha-
dores da Justiça têm sido tratados.

A concentração ocorreu em frente ao
prédio do TRF. No início da tarde, a ani-
mação dos protestos foi tão grande que
o presidente do tribunal desceu para sa-
ber o que estava acontecendo e conferiu
pessoalmente a indignação dos seus ser-

vidores. Carlos Angelo, técnico da Justiça
Federal que participou da paralisação,
acredita que agora o ministro deve to-
mar uma atitude: "Esperamos a interfe-
rência do presidente do TRF junto ao mi-
nistro Peluso", disse.

José Oswaldo Ferreira, técnico do TRF,
também acha que o recado às autorida-
des do Judiciário foi dado: "Com o ato
de hoje começamos a mobilizar o pesso-
al para uma greve em maio, caso não
consigamos nada do Peluso nem do go-
verno", afirmou.

Ao final da manifestação os servido-
res estavam satisfeitos e esperançosos de
que o reajuste saia, nem que seja na marra.
"A paralisação foi importante para mos-
trar às autoridades que os servidores es-
tão insatisfeitos com seus vencimentos e
dispostos a lutar até o fim", disse Tatiana
Montezuma, servidora da Justiça Federal.

“Não podemos cansar de lutar nem
colaborar com a inércia do ministro Pelu-
so, que não age para cumprir o que foi
acordado”, reforçou o coordenador-ge-
ral do Sindjus Berilo Leão.

Servidores param na
Justiça Federal e TRF

Berilo Leão: “Não podemos cansar de lutar nem colaborar com a inércia do ministro Peluso, que não age para cumprir o que foi acordado”
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Aconteceu nesta quarta (dia 27) o
seminário sobre previdência complemen-
tar na Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público da Câmara
(CTASP). O foco foi o Projeto de Lei nº
1.992/07, do Poder Executivo, que tra-
ta da previdência complementar do ser-
vidor público. O evento foi requerido
pelo deputado Policarpo (PT-DF) no dia
13 deste mês, quando mais de 300 ser-
vidores protestaram na comissão e con-
seguiram que o projeto fosse retirado
da pauta de votações.

Policarpo acredita que o projeto do
governo ameaça os direitos dos servi-
dores. “Não é justo que o governo queira
sanar esse ou aquele déficit às custas
da aposentadoria dos trabalhadores”,
disse ele. “Não podemos concordar com
uma previdência complementar que jo-
gue por terra direitos tão duramente
conquistados”, completou.

O objetivo do PL é limitar a cobertu-
ra do regime próprio (que atualmente
equivale à totalidade da remuneração do
servidor) ao mesmo teto praticado pelo
regime geral do INSS, hoje fixado em R$
3.689,66. Ele institui o regime de previ-
dência complementar para servidores da
União e de suas autarquias e fundações

O deputado Policarpo (PT-DF) foi
designado relator do projeto de lei
6613/2009, que tramita na Comis-
são de Finanças e Tributação da
Câmara. A decisão saiu na tarde de
quarta-feira, dia 27.

“Nós recebemos com satisfação
essa notícia, já que a relatoria vai
ficar nas mãos de um experiente
companheiro de luta pelos direitos
dos servidores”, comentou o coor-
denador-geral do Sindjus Berilo Leão.

Policarpo considera que está di-
ante de um grande desafio, mas afir-
mou que aceita com tranquilidade
a empreitada. “A relatoria pode ser
mais um espaço de luta para que a
negociação entre o Judiciário e o Exe-
cutivo se efetive e os PLs 6613 e
6697 seja aprovados”, disse.

“Sei que não será uma tarefa
fácil, mas a experiência que adquiri
na conquista dos dois planos de
carreira anteriores me deixa em me-
lhores condições para relatar o pro-
jeto”, explica o deputado.

Policarpo é
o novo relator
do PL 6613

– o que inclui os membros do Poder Judi-
ciário e do Ministério Público.

O projeto cria também a Fundação
de Previdência Complementar do Servi-
dor Público Federal (Funpresp), para “ad-
ministrar e executar plano de benefícios
de caráter previdenciário”, e propõe que
a administração dos recursos garantido-
res, das provisões e fundos dos planos de
benefícios seja terceirizada, mediante li-
citação. Cada instituição contratada po-
derá administrar 40% dos recursos.

Os debates do seminário foram mar-
cados por profundas divergências entre
representantes do governo e dos traba-
lhadores. Entre outros representantes do
governo estavam presentes o ministro
da Previdência Social e diretores dos mi-
nistérios da Previdência e do Planeja-
mento. Os servidores públicos foram re-
presentados por um amplo leque de
entidades sindicais e associações, inclu-
indo, é claro, o Sindjus e a Fenajufe.

Apesar das divergências, porém, o pre-
sidente da CTASP e relator do projeto, de-
putado Silvio Costa (PTB-PE), afirmou que
o projeto será votado no dia 11 de maio:
“Pode haver pedido de vistas, mas vou
seguir insistindo na votação. Quem tiver
treze votos ganha”, disse.

Previdência complementar
ameaça direitos do servidor

1º DE MAIO – DIA DO TRABALHADOR

10h às 14h – Oficinas culturais,
esportivas e atividades infantis
12h – Teatro infantil
12h50 às 14h50 – DJs
14h50 – Repentistas
15h30 – Grupo Jenipapo
16h20 – Suzana Mares
17h – Ellen Oléria
18h – Pedro Paulo & Matheus
19h – Zezé Di Camargo & Luciano

Zezé Di Camargo & Luciano
encerrarão com chave de ouro a
festa dos trabalhadores promovida
pela CUT-DF. Nesta sexta edição
do evento a Central adotou como
tema a ética na política. A festa
é destinada não só ao trabalhador,
mas à toda a sua família. O acesso
a todas as atividades é gratuito
e a classificação etária é livre.

Festa da CUT na Esplanada a partir das 10h
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