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O presidente do TSE, Ricardo
Lewandowski, se reunirá com o pre-
sidente da Comissão de Finanças
e Tributação da Câmara dos Depu-
tados, Cláudio Puty (PT/PA), nesta
próxima terça (dia 28). Conforme
acordou com o deputado Policarpo
na semana passada, Lewandowski
pedirá ao presidente da CFT que co-
loque em votação o PL 6613/2009,
com o reajuste dos servidores do Ju-
diciário.

“Essa reunião é um passo im-
portante, mas para garantir o seu
sucesso o ministro precisa falar tam-
bém com os líderes dos partidos na
Comissão, pois são eles que defi-
nem a aprovação ou rejeição da ma-
téria”, afirmou Antônio José Silva,
diretor do Sindjus e servidor do TSE.

“Este também é um excelente
momento para que o presidente do
TSE afirme que concorda com o re-
latório de Policarpo e que ele preci-
sa ser aprovado rapidamente”, con-
tinuou Silva, lembrando que a Jus-
tiça Eleitoral pode ter problemas
para realizar o plebiscito no Pará por
conta da greve dos servidores.

“É muito importante também
que Lewandowski reafirme perante

a CFT os nossos argumentos em
relação à nota técnica”, disse o di-
retor, ao se referir à nota divulgada
pela Consultoria de Orçamento e
Fiscalização Financeira da Câmara
no dia 17. “Nada do que a nota le-
vantou impede a tramitação e a rá-
pida aprovação do projeto, confor-
me nós já esclarecemos”, afirmou
ele (veja p. 2).

O relatório de Policarpo já dei-
xou encaminhadas as questões ci-
tadas na nota técnica (veja explica-
ção em nosso site), abrindo cami-
nho para a aprovação do PL 6613
e possibilitando o reajuste dos ser-
vidores do Judiciáripo. Portanto, a or-
dem agora é fortalecer a mobiliza-
ção, reforçar a greve e pressionar
ainda mais os deputados, como afir-
ma o diretor do Sindjus Jailton Man-
gueira: “Desde que os PLs foram
protocolados no Congresso, em
2009, temos chamado atenção
para o fato de que essa luta é dura”,
lembrou ele. “Diante de qualquer
dificuldade, nossa solução é uma só:
fortalecer a greve. Na próxima se-
mana teremos mais eventos na Câ-
mara e queremos todos os servido-
res lá”, completou o diretor.

GREVISTA
SANGUE BOM

Segunda
às 14h30 no
Hemocentro

Doe sangue e
exija a aprovação
do nosso reajuste

Na semana passada realizamos um belo tra-
balho: emails aos deputados, corpo-a-corpo na
CFT e manifesto pela aprovação dos PLs 6613
e 6697. Nos próximos dias a luta será intensifi-
cada. Para começar, você pode enviar uma carta
eletrônica ao deputado que pediu parecer sobre
o PL 6613 (veja na p.2). A nota está disponível
no nosso site. Acompanhe a agenda da semana:

SEGUNDA – GREVISTA SANGUE BOM – Doe
sangue e exija a aprovação do reajuste. No He-
mocentro, a partir das 14h30.

TERÇA –  Às 15h vamos ao Congresso abor-
dar os parlamentares e convencê-los a assinar
o manifesto encabeçado por Policarpo. Também
vamos percorrer os gabinetes dos membros da
CFT e pedir a inclusão imediata do PL 6613 na
pauta. Os servidores do MPU vão até o deputa-
do Aelton Freitas (PR-MG), solicitar a apresen-
tação de seu relatório à CFT. E os servidores do
Judiciário também vão ao gabinete do deputa-
do Pedro Eugênio dar o recado: ao contrário de
criar empecilhos como a nota técnica, facilite a
aprovação do nosso projeto.

QUARTA – Vamos assistir à reunião da CFT e
pressionar os deputados a levar nosso projeto à
pauta. Queremos lotar o corredor das comis-
sões e mostrar a força do nosso movimento.

SEMANA INTENSA

Mostre sua

forçaConfira a agenda de luta da
semana e faça a sua parte com

doação de sangue, email aos
parlamentares, piquetes e atos

na Câmara dos Deputados
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No dia 17 a Consultoria de Orça-
mento e Fiscalização Financeira da Câ-
mara dos Deputados divulgou uma nota
técnica que causou inquietação junto
à categoria. Elaborada a pedido do de-
putado Pedro Eugênio (PT-PE), a nota
afirmou que o PL 6613/09 só deve ser
aprovado se houver previsão orçamen-
tária para o reajuste salarial dos servi-
dores do Judiciário.

“Nunca afirmamos que o caminho
seria fácil. Pelo contrário, sempre disse-
mos que a aprovação do PCCR seria
uma luta e que seria preciso grande par-
ticipação dos servidores”, recordou o de-
putado Policarpo (PT-DF), procurado
pelo Sindjus para esclarecer alguns pon-
tos da nota.

O deputado explicou que o STF já
se posicionou sobre a questão de satis-
fazer os requisitos do artigo 169 da
Constituição Federal. A falta de previ-
são orçamentária impede a aprovação
projeto no mesmo exercício (ou seja, em
2011). Foi justamente para garantir essa
adequação que Policarpo já colocou no
relatório a implantação a partir de 2012.
O STF e os tribunais vão apresentar os
valores na LOA.

Relator do PL 6613 na Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara, ele mos-
trou os trechos de seu relatório que resol-
vem essa questão. “Os servidores podem
consultar todos os detalhes sobre isso no
esclarecimento que publicamos em nosso

site no dia 22”, observou o coordenador-
geral do Sindjus, Berilo Leão.

A nota apontou também a falta de
declaração do impacto em relação aos
dois exercícios subsequentes à entrada
em vigor do reajuste salarial. Sobre isso,
Policarpo explicou que já havia solicita-
do ao STF a declaração, que será ane-
xada ao relatório.

Em relação à falta de parecer do
CNJ, há o entendimento de que projetos
de iniciativa do Supremo, como é o PL
6613, estão excluídos dessa exigência,
conforme a LDO 2011 (parágrafo 1º do
inciso IV do artigo 80). “Mas, para afas-
tar qualquer risco, Policarpo solicitou à
assessoria do presidente Peluso que ofi-
cie à CFT a posição do Conselho”, disse
o coordenador-geral do Sindjus.

A nota técnica afirma que não há
comprovação de que as emendas apre-
sentadas por Policarpo não impliquem
aumento de despesas. Porém, o que acon-
tece é o contrário: o relatório não prevê
aumento e sim redução de gastos. “É o
caso da diminuição das FCs de 65% para
50% e da racionalização da estrutura ad-
ministrativa”, explicou Berilo Leão.

Para o coordenador, a divulgação
não é motivo para desânimo, mas para
fortalecer a luta: “Vamos reforçar a gre-
ve. Na próxima semana teremos mais
atividades na Câmara, pedindo a apro-
vação completa do relatório do PL
6613”, completou.

O Sindjus disponibilizou nesta sexta (24) uma carta eletrônica ao deputado
Pedro Eugênio (PT-PE), que solicitou o parecer técnico sobre o PL 6613/09 à

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados.
É importante que você a envie e diga a seus colegas para fazer o mesmo. A

carta responde, um a um, aos argumentos da nota e desmonta a argumentação
da consultoria. Com isso, leva o deputado a refletir sobre sua posição em

relação ao nosso projeto. Precisamos derrubar todas as barreiras que obstruem
a nossa caminhada! Envie a carta, participe dessa corrente!

ENVIE CARTA AO DEPUTADO

Nota técnica da Câmara
não é um bicho-papão

O Sindjus enviou hoje ofício ao
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro Cezar Peluso,
com cópia a todos os ministros do
órgão, lembrando que terminou o
prazo dado por ele ao Executivo para
resolver o impasse criado em torno
da aprovação do PL 6613/2009.

Assinada pelo coordenador-geral
do Sindjus Berilo Leão, o texto afirma
que “não há mais o que esperar, é
preciso agir”. Esse é o sentimento
que rege os servidores do Judiciário
em greve no Distrito Federal. Depois
de mais de um ano de espera na
Comissão de Finanças, não há mais
espaço para prazos ou discussões.

O momento é delicado. O parecer
técnico nº 12, de 17 de junho,
elaborado pela Consultoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira
da Câmara dos Deputados sobre o
PL 6613/09, traz uma série de
dificuldades à aprovação do nosso
projeto em decorrência da falta de
negociação entre Judiciário e
Executivo.

A categoria, que está em greve
há 37 dias, tem feito uma série de
atos e atividades, realizando trabalho
de articulação junto aos
parlamentares. “Os grevistas têm se
desdobrado para que nosso objetivo
seja alcançado. No entanto, para que
nosso projeto seja realmente
aprovado, precisamos contar com o
apoio do Judiciário”, diz trecho do
ofício.

O texto se encerra pedindo que o
resolva a situação antes do recesso
parlamentar.

Fim de prazo
ao Executivo


