
29 de novembro de 2010

O presidente do STF, ministro Cezar Peluso, recebeu a Fena-
jufe e o Sindjus na tarde de ontem (25) para tratar do Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração.

Demonstrando desconforto diante do impasse da votação
do PCCR, o ministro limitou-se a dizer que pretende resolver a
situação até o dia 5 ou 6 de dezembro, quando poderá ser
votado o parecer da proposta de Lei Orçamentária Anual de
2011 na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacio-
nal, caso não haja alteração no calendário.

Sem mencionar que passos pretende dar ou como atuará
para garantir o reajuste, Peluso disse não ser necessário conver-
sar com o presidente Lula, porque as negociações do STF com
o Executivo estão se encaminhando para uma solução.

Mas, para o coordenador-geral do Sindjus, Policarpo, a ca-
tegoria não pode ficar esperando. O Sindicato adotará uma
estratégia agressiva nessa reta final, a mesma que garantiu a
vitória em 2001, quando o PCS ameaçava ficar emperrado.

“Naquela época nós vivemos o mesmo problema”, afirma
Policarpo. “Mas, mesmo com todas as dificuldades, a união dos
servidores demonstrou a força da nossa categoria, e a atuação
do Sindicato no Congresso conseguiu fazer com que o pedido
de urgência fosse aprovado”, recorda o coordenador.
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Sindicato batalha pela aprovação dos pedidos de urgência para os PLs 6613 e 6697
Servidores precisam comparecer em peso às próximas sessões da Comissão de Finanças
Grande ato  com toda a categoria na quarta, às 15h, entre os anexos 3 e 4 da Câmara

O sucesso dos PCS anteriores deve-se a
duas coisas: mobilização e negociação. E a

união da categoria é fundamental
POLICARPO, COORDENADOR-GERAL DO SINDJUS “

“

PCCR JÁ!
Ato na quarta,

dia 1º, às 15h

Na Câmara dos

Deputados,
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Em 2001 os servidores do Judiciário e
do Ministério Público viveram o mesmo
drama que presenciamos hoje. Os salári-
os estavam defasados, mas, apesar de os
anteprojetos de lei que definiam o reajus-
te estarem prontos, o governo e os diri-
gentes da Justiça protelavam as providên-
cias para os encaminhamentos.

“Naquela época nós passamos por
uma situação praticamente igual à de
hoje”, relembra o coordenador do Sind-
jus Roberto Policarpo. “A crise econômi-
ca era usada pelo governo para reafir-
mar que nenhum reajuste seria possível.
E os PLs 5314 e 5440, com o PCS do Ju-
diciário e do MPU, corriam os mesmos
riscos que hoje correm os PLs 6613 e
6697”, relata ele.

Foi a força da categoria que levou a
situação a um final feliz, conta Policar-
po: “Com a união dos servidores e uma
boa estratégia de atuação no Congresso,
nós aprovamos o projeto.”

A categoria precisava deixar claro que
não aceitava mais protelação. Para isso,
organizou uma paralisação de 48 horas

e colocou o bloco na rua.
Cerca de seis mil servidores marcha-

ram para o STF em passeata no dia 15 de
agosto. No dia 16 a categoria deu idênti-
ca demonstração de força, lotando a Pra-
ça dos Tribunais. O resultado veio o mes-
mo dia: o presidente do Supremo decidiu
receber a diretoria do Sindjus após três
meses de insistência.

Já no segundo dia do movimento, e
depois de uma tarde inteira de manifes-
tação, os servidores pareciam incansáveis:
organizaram uma vigília à luz de velas
na Praça dos Três Poderes, enquanto
acontecia a reunião do sindicato com a
Presidência do STF.

Já passava das 20h quando os coor-
denadores do Sindjus saíram com a res-
posta: o ministro Marco Aurélio Mello, en-
tão presidente do Supremo, comprometeu-
se a submeter o anteprojeto do PCS ao
Pleno e enviá-lo ao Congresso Nacional
nas próximas duas semanas. No dia 21 de
agosto o Pleno do STF aprovou o texto do
anteprojeto, e pouco depois o documento
foi enviado à Câmara Federal.

Uma vitória da união
e da mobilização

MEMÓRIA

Prioridade
é o pedido
de urgência

Na próxima terça-feira, dia 30/11,
os delegados sindicais e os coordena-
dores do Sindjus estarão na Câmara
Federal para pedir aos deputados a
aprovação da solicitação de urgência
para os PLs 6613 e 6697. “Com os
projetos tramitando em regime de
urgência nessa reta final, conseguire-
mos forçar o desfecho das negocia-
ções entre o Judiciário e o Executivo”,
explica o coordenador-geral Policarpo.

O pedido de urgência para os PLs
foi protocolado em fevereiro, pelo en-
tão deputado federal Rodrigo Rollem-
bert (foto), mas poucos dias depois
transformou-se em “matéria não apre-
ciada por acordo dos Senhores Líde-
res”, conforme explica oficialmente a
Câmara Federal em seu site.

“Chegou a hora de voltarmos ao
Congresso e mais uma vez a vitória
depende da mobilização dos servido-
res”, convoca Policarpo. Na quarta-
feira, dia 1º de dezembo, às 15h, ha-
verá um grande ato entre os anexos 3
e 4 da Câmara. A pressão da catego-
ria junto à Comissão de Finanças tam-
bém é fundamental. “A CFT ainda não
marcou sua próxima reunião, mas
assim que marcarem vamos divulgar
no site do Sindicato. Fiquem atentos”,
alerta o coordenador.
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