
12 de julho de 2010

O deputado Ricardo Berzoini, relator do PL 6613 ( à esquerda) solicitou reunião com o ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo (direita), para “saber qual a leitura sobre o projeto de revisão salarial dos servidores”. Leia na p. 2

Só depende do acordo
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Paralisação acaba mas categoria permanece em estado de greve até agosto. Relator
do PL 6613 já avisou: para o  projeto sair, é preciso haver acordo entre o STF e o Planalto

A assembleia geral de quinta-fei-
ra (dia 8) decidiu suspender paralisa-
ção que durou 44 dias e manter o
estado de greve. O indicativo de uma
nova assembleia foi aprovado para
agosto, para avaliar a retomada do
movimento pelos servidores. Enquan-
to isso o Sindjus trabalhará politica-
mente junto ao Judiciário, ao Executi-
vo e ao Legislativo nas interlocuções
para construir uma proposta definiti-
va para a implantação do PCCR.

A direção do sindicato entende que

a conjuntura não justifica a manuten-
ção da greve nesse período, já que tan-
to os tribunais superiores quanto o Con-
gresso Nacional estão em recesso. “O
Sindjus fará tudo o que for necessário
para a construção definitiva dessa pro-
posta. Agora é preciso recuperar o fôle-
go e, se necessário, voltar com uma gre-
ve ainda mais forte e com a categoria
mais unida em agosto”, afirmou o coor-
denador-geral Berilo Leão.

No dia 7 o Comando Nacional de
Greve reuniu-se com o ministro Ricar-

do Lewandowski. O presidente do TSE
afirmou que os parâmetros do Judiciá-
rio são a manutenção da tabela como
está no PL, a implantação do PCCR a
partir de janeiro de 2011 e a possibili-
dade de parcelamento semestral em
até quatro vezes. A pendência é a for-
ma de implantação. Esse foi o tema da
reunião entre os representantes dos ser-
vidores e o ministro do Planejamento
Paulo Bernardo, realizada no mesmo dia
7. Bernardo manteve a postura de adi-
ar o fechamento da proposta.
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“Quando há um acordo político, as
matérias tramitam com facilidade aqui
na Comissão”, explicou Ricardo Berzo-
ini, relator do PL 6613 na Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados (CFT). Em reunião com o Co-
mando Nacional de Greve, no dia 30 de
junho, Berzoini garantiu que agilizará a
tramitação do projeto assim que for fi-
nalizado o acordo orçamentário entre o
Supremo Tribunal Federal e o Executivo.

Ele disse que a votação depende ape-
nas do entendimento entre os dois Po-
deres a respeito do orçamento para im-
plementar o PCCR. “Aqui na Comissão
não vai haver lentidão na tramitação do
projeto, mas só apresentarei meu pare-
cer após o fechamento do acordo”, afir-
mou o deputado.

O prazo para apresentação de emen-
das ao PL 6613 expirou no dia 7. Ape-
nas duas emendas foram apresentadas,
ambas sobre o mesmo assunto; elas

Relator do PL 6613 dá a receita para
“desemperrar” o reajuste no Congresso

alteram os artigos 11 e 17 e o Anexo I
da Lei n° 11.416/2006, e pedem o pa-
gamento dos salários dos servidores na
forma de subsídio (para ver mais deta-
lhes, acesse o nosso site:
www.sindjusdf.org.br).

“O fato das emendas terem sido
apresentadas não significa que elas
serão votadas”, explicou o assessor
do Sindjus Antônio Augusto Queiroz,
o Toninho, diretor do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamen-
tar (Diap). O relator do PL 6613 na
CFT, deputado Ricardo Berzoini, é con-
siderado uma grande influência na li-
derança governista. “Na verdade, a
decisão de incluir ou não as emen-

A Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para 2011 estima em R$ 20 bi-
lhões a margem de expansão das des-
pesas do governo consideradas obriga-
tórias e de caráter continuado. Maior
parte deve ser usada para reajustar o
salário de diversas carreiras.

A informação saiu no jornal Correio
Braziliense de sexta (dia 9), logo após a
aprovação da LDO no dia 8. Para che-
gar esse valor, a lei levou em considera-

DINHEIRO PARA O REAJUSTE
ção um salto de 5,5% do Produto Inter-
no Bruto (PIB), o aumento do volume
das importações e receitas federais em
bons níveis.

Ou seja: não falta dinheiro para pa-
gar os reajustes dos servidores do Judi-
ciário e do Ministério Público. O que fal-
ta é vontade política. Em função das
eleições deste ano, o governo empurrou
para 2011 uma série de negociações e
acordos salariais.

das é do Berzoini, e ele já deixou claro
que essa questão só será analisada após
o aval do ministro do Planejamento à
concessão de reajuste para os servido-
res do Judiciário e do Ministério Públi-
co”, conclui o assessor.

Emendas não
são problema

Toninho:
quem decide

é o relator


