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ESTAMOS

ATENTOS!

Na manhã desta quarta (15) os
coordenadores do Sindjus Berilo Leão
e Ana Paula Cusinato foram à Câmara
dos Deputados averiguar o movimento
e ver ser era possível conversar com
parlamentares sobre o andamento dos
PLs 6613 e 6697. Mas, devido às cam-
panhas eleitorais, os salões e corredo-
res estavam desertos, os plenários fe-
chados e todos os paineis em branco.

Na Secretaria da Comissão de
Finanças e Tributação, o único servi-
dor presente informou que provavel-
mente os trabalhos retornarão no
dia 6 de outubro. “Os trabalhos só
retornam após as eleições”, afirmou.
No Salão Verde da Câmara, também

deserto, outro servidor solitário disse
que as reuniões são convocadas
diariamente, mas que não há quo-
rum suficiente. “Os trabalhos só de-
vem ser reabertos em outubro”, dis-
se, repetindo o colega.

Para o coordenador Berilo Leão,
esse quadro confirma que é preciso
esperar as eleições para que o PCCR
seja aprovado, conforme o acordo
feito entre Lula e Peluso. “Conforme
explicou nosso consultor [veja no
verso], nos meses restantes da atual
legislatura há prazo para o trabalho
de convencimento dos parlamentares
e para a inclusão dessa pauta na
agenda do Congresso”, disse Berilo.

O STF divulgou nesta terça (14) o
relatório Justiça em Números, onde
mostra que mais da metade dos valores
gastos pela Justiça são devolvidos aos
cofres públicos por meio de arrecada-
ções da própria Justiça. Em 2009 foram
arrecadados R$ 19,3 bilhões em recei-
tas de execuções, que correspondem a
51,8% das despesas. O relatório mostra
também o crescimento do número de
processos nos três ramos do Judiciário.
Em 2009 o aumento foi de 19,8% em
relação à quantidade de processos em
tramitação no ano anterior.

“Enquanto isso, mais de 100 mil servi-
dores estão com os salários defasados”,
destaca o coordenador do Sindjus Berilo
Leão. “Os números da Justiça dão todos
os motivos para o próximo presidente
aprovar os PLs 6613 e 6697”, completa.

Corredores das
comissões na
Câmara estão
desertos: até
outubro, os
plenários ficam
fechados e os
paineis
eletrônicos, em
branco. Abaixo,
Berilo e Ana Paula
no Salão Verde:
sem atividade
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Congresso fica vazio
até início de outubro O valor do servidor

JUSTIÇA EM NÚMEROS
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O analista político Antônio Augusto de Queiroz –
Toninho do DIAP – assessorou o sindicato na

conquista dos PCSs de 2002 e de 2006. Jornalista
e diretor de Documentação do Departamento

Intersindical de Assessoria Parlamentar, ele explica,
nesta entrevista, os passos para garantir a

aprovação dos PLs no Congresso

Os caminhos
do PCCR

O PCCR vai sair ainda este ano?
É um prazo curto, mas é perfeitamente

factível trabalhar com esse calendário para a
aprovação em novembro e dezembro, que são
os meses restantes da atual legislatura.

O governo não incluiu a rubrica do
PCCR na LOA de 2011. Qual a conse-
quência disso?

Isso não quer dizer que a previsão de re-
cursos para o reajuste não possa mais ser fei-
ta. Os PLs 6613 e 6697 foram encaminhados
ao Congresso nos prazos fixados na Lei de
Responsabilidade Fiscal e na LDO. Então, a ru-
brica com a previsão orçamentária ainda pode
ser feita, tanto por solicitação do Poder Exe-
cutivo quanto por emenda de parlamentares.

E se o orçamento for aprovado
sem prever recursos para o reajuste
dos servidores? Ainda seria possível
implementar o PCCR em 2011?

Sim, seria possível. Dependeria do Poder
Executivo propor uma alteração na LDO e en-
viar crédito suplementar para o reajuste. So-
mente depois disso os PLs 6613 e 6697 seri-
am aprovados. Por isso, o melhor é resolver a
questão ainda durante a tramitação da LOA.

Qual o papel do Sindjus nisso?
O Sindicato já estava pressionando o STF e o

governo a criarem as condições para a aprova-
ção do PCCR logo após as eleições. Vamos exigir
que as promessas feitas aos mais de cem mil
servidores sejam cumpridas à risca. Também
vamos agilizar o processo elaborando as emen-
das para garantir a rubrica e os recursos.

O governo não cumpriu sua parte
no acordo, ao não incluir essa rubri-
ca. Quais as consequências disso?

Temos que ver os dois lados da questão.
Lula pediu que o PCCR fosse deixado para
depois das eleições. Na véspera das eleições,
o governo não quer assumir o ônus de bancar
o reajuste de uma categoria numerosa. Lógi-
co que isso poderia ser usado contra ele na
campanha. Por isso todos concordamos em
esperar e por isso a greve acabou.

Mas agora esse acordo tem que ser cum-
prido. Quando o Executivo se recusa a cum-
prir a determinação de outros Poderes, que
têm autonomia administrativa e financeira,
estabelece-se uma invasão de competênci-
as. Isso é extremamente sério. Portanto, o Exe-
cutivo terá que alterar a previsão orçamen-
tária. Há dois compromissos a cumprir: a
Constituição e a palavra do presidente da
República.

Estamos no caminho certo para a
aprovação do PCCR?

Sim, estamos trabalhando forte. O Sindjus
vem se movimentando com muita agilidade
desde o início desse processo, há mais de dois
anos. Com muita negociação política, conse-
guimos que os dirigentes do Judiciário firmas-
sem o compromisso pela aprovação do PCCR
em 2010. E o sindicato tem cobrado isso de
forma reiterada, tanto que o Judiciário previu,
na sua proposta orçamentária, os recursos
para o reajuste. Não há mais nenhuma razão
para ele não ser implantado a partir de 2011,
especialmente porque outros órgãos já apro-
varam seus planos de carreira.

Se foram aprovados vários aumen-
tos salariais no Executivo e no Legis-
lativo, por que essa dificuldade com
o PCCR do Judiciário e do MPU?

No caso do Judiciário, com 100 mil pesso-
as, há o impacto dos números. O reajuste indi-
vidualmente é pequeno, mas no conjunto é
representativo. Isso faz com o que o Executivo
resista. No caso do Poder Executivo, a reestru-
turação é feita carreira por carreira, separa-
damente ou até mesmo por cargos. Assim, o
impacto não chega a ser significativo.  Mas os
servidores do Judiciário e do MPU não podem
ser punidos porque o reajuste tem um impac-
to X ou Y. Temos que lembrar os serviços que
esses servidores prestam à nação. Se há uma
carreira que merece todo o cuidado, é a do
Judiciário e do Ministério Público.

Na sua avaliação, a bancada do
governo dificultou a tramitação dos
projetos de lei do PCCR?

Bom, a bancada do governo segue a ori-
entação do Executivo, que tem resistência a
projetos com a dimensão do novo plano de
carreira. Então, claro que eles vão fazer o
possível e o impossível para retardar a apro-
vação, exatamente para economizar nas
suas despesas de natureza permanente. Mas
esse retardamento não pode continuar in-
definidamente, porque isso pode gerar um
conflito de poderes. O Executivo não pode
simplesmente recusar. Uma vez feita a pre-
visão orçamentária pelo Supremo e pela
PGR, não há porque o Congresso e a banca-
da governista criarem mais dificuldades
para a aprovação.
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Toninho: prazo
é curto, mas
aprovação é

“perfeitamente
factível”


