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PARTICIPE!
A aprovação do

PCCR depende de cada

um de nós. Coloque

seu adesivo no peito

e vamos à luta!

A Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público (CTASP) aprovou
nesta quarta-feira o PL 6697/09, que tra-
ta da revisão salarial dos servidores do
Ministério Público. A vitória na comissão
foi comemorada por dezenas de servido-
res presentes, ao lado dos diretores do
Sindjus Roberto Policarpo, Berilo Leão,
Sheila Tinoco, Jailton Mangueira, Antônio
Silva, José Oliveira (Zezinho), Cledo de Oli-
veira, Ana Paula Cusinato e Eliane do So-
corro.

Agora o Projeto de Lei segue para a
Comissão de Finanças e Tributação, onde
continuará sendo acompanhado de per-
to pelos diretores do Sindicato, que des-
de o início do ano fazem pressão para
acelerar a tramitação e garantir a apro-
vação da revisão salarial. “Sem esse tra-
balho de negociação e de acompanha-
mento os projetos não andam”, afirma

Policarpo. “Sempre foi assim, em todas
as nossas lutas. Por isso é tão importante
que os servidores se mobilizem e façam
pressão”, explica.

“Hoje garantimos a vitória, mas ain-
da temos muito a fazer para que o PL do
Judiciário seja votado”, alertou Policar-
po, ao se reunir com os diretores e servi-
dores após a votação na CTASP. Ele con-
tou que no dia anterior (13), os diretores
do Sindjus ficaram na Câmara ate às
22h, negociando com os deputados, e
conseguiram dar um passo importante:
condicionar a audiência pública propos-
ta pelo deputado Luiz Carlos Busato
(marcada para o dia 27) à inclusão do
PL 6613 na pauta de votação do dia
seguinte. “Agora temos que brigar para
seja cumprido o que nos prometeram: a
aprovação do projeto na CTASP no dia
28”, afirmou Policarpo.

AGORA É A VEZ
DO JUDICIÁRIO

No dia 28, todos à Câmara! O
Sindjus convoca novamente to-
dos os servidores a pressionar a
CTASP pela aprovação do PL
6613. “E, se houver a audiência
pública marcada para o dia 27,
temos que estar todos lá tam-
bém, mostrando a nossa força”,
afirma Policarpo. Ele explicou
ainda que o Sindjus está perma-
nentemente em diálogo com o
Executivo e o Judiciário para que
a tramitação do PCCR seja o mais
breve possível: “Nosso trabalho
é pressionar, mas isso não tira a
responsabilidade do STF e da
PGR. Eles têm que negociar.”

Momento de luta
PCCR do MPU é aprovado na Comissão. Pressão agora é pelo PL 6613
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Servidores se manifestam na mobilização promovida nesta quarta-feira na CTASP: participação de todos é essencial para concretizar os PCCR
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A aprovação dos PCCRs
é mesmo possível?
Sim. É uma questão de vontade política. Em-
bora os projetos estejam sob apreciação do
Poder Legislativo, o debate se estende ao Ju-
diciário e ao Executivo. O governo tem grande
peso na tramitação. Por isso o processo de
negociação é fundamental.

A negociação tem sido feita?
Muito timidamente. Por isso estive pessoal-
mente na quarta (14/4) conversando com o
diretor-geral do STF sobre o empenho do Su-
premo nas negociações. A aprovação dos pro-
jetos depende de sinal verde do governo. Por
isso fui cobrar que Gilmar Mendes converse
com o presidente Lula para justificar a impor-
tância dessas matérias.

O projeto dos juízes foi aprovado
logo que foi enviado...
Por isso é que destacamos o papel do presi-
dente do STF. Da mesma forma que ele fez
aprovar um, pode fazer aprovar o outro.

Mas o ministro Gilmar Mendes não
vai deixar o cargo nos próximos dias?
Sim. Mas é importante que ele abra a porta
para a negociação. Se não, vai deixar o man-
dato tendo essa dívida com os servidores. O
presidente eleito Cezar Peluso toma posse no
dia 23 e só vai falar do assunto depois disso.
No entanto, já pedimos audiência com ele so-
bre o tema. O autor do PL 6613 é o Supremo.
O tribunal tem que assumir sua responsabili-
dade na aprovação dessa matéria.

O Sindjus já tentou contato
com o Poder Executivo?
Sim. Estamos em diálogo permanente com o
secretário-executivo do Ministério do Plane-
jamento, João Bernardo, e com o secretário
de Recursos Humanos, Duvanier Ferreira, além
do o subchefe de Análise e Acompanhamento
de Políticas Governamentais, Luiz Alberto, e
de outros representantes do governo.

Por que o PL 6697/09 passou
pela CTASP e o PL 6613/09 não?
Além da estratégia política do governo, o PL
6613 tem um número muito grande de emen-
das. Isso justifica, em parte, a demora. Pense
na seguinte situação: de um lado, uma associ-

Sem negociação, vai ter greve
Policarpo analisa a situação dos PL 6613 e PL 6697 e o esforço pela sua aprovação no Congresso

ação querendo a aprovação de uma emenda
específica; de outro, uma outra associação
brigando pela retirada dessa mesma emenda.
No meio do debate, um deputado que quer
agradar a todos. Por isso o Sindjus defendeu
uma emenda que instituísse uma comissão
permanente no âmbito do STF, que discutirá
todos os pontos da carreira. Assim acelera-
mos a tramitação e atendemos a todos.

O que você chama de
estratégia do governo?
O governo tem mobilizado sua bancada para
impedir a tramitação. O presidente da Comis-
são não inclui o projeto, um deputado inventa
uma audiência pública, um pedido de vistas.
São medidas para retardar a aprovação.

Como tem sido a sua
articulação no Congresso?
Intensa. Nos dias 12 e 13 deixei a Câmara
depois das 22h. Tenho conversado com o rela-
tor, com o presidente da Comissão, com líde-
res partidários e com os membros da CTASP.
Além disso, coordenadores do Sindjus e dele-
gados sindicais estão percorridendo os gabi-
netes dos parlamentares entregando cartas,
conversando, falando sobre a importância de
aprovar os projetos. Estamos engajados.

E a categoria?
A categoria precisa participar mais. No dia de
reunião da Comissão os servidores precisam
lotar os corredores, abordar os deputados,
levantar cartazes. A luta pela aprovação se dá
em duas frentes: articulando com lideranças
dos três poderes e fazendo pressão. Eu, ao
lado de outros coordenadores, tenho encam-
pado esse processo de negociação. A catego-
ria precisa fazer seu papel.

Qual seria o prazo limite
para aprovar os projetos?
Trabalho com o mês de junho como limite.
Legalmente, podemos aprovar a qualquer mo-
mento. Politicamente, a partir de julho a ten-
dência já é reduzir a produção legislativa e
concentrar atenção nas eleições.

A aprovação do PL 6697 na
CTASP indica que a situação dos
servidores do MP está tranqüila?
De forma alguma. O PL 6697 foi encaminhado

à Comissão de Finanças. É lá que mora o pro-
blema. Se não houver negociação, o governo
tentará impedir a votação.

E a que se deve essa audiência pública?
É uma estratégia do governo para desgastar
e protelar. Nós temos números e dados que
atestam a legitimidade do PL 6613. Não é pre-
ciso mexer em nada no texto para diminuir a
defasagem salarial dos servidores.

O que os servidores pretendem fazer
se a negociação não se concretizar?
Temos duas armas: o diálogo e a greve. Esta-
mos tentando conversar. O Judiciário e o MPU
enviaram o projeto com a promessa de nego-
ciar a aprovação. Se não cumprirem, nossa
resposta será a greve. A categoria reunida
definiu nacionalmente o dia 5 de maio como
indicativo de greve. O Sindjus fará reunião com
os delegados nos próximos dias e realizará
assembleia para referendar o indicativo.

Você está otimista?
Costumo dizer que é impossível não ficar oti-
mista diante de uma categoria que nos em-
purra à frente, que valida nossas atitudes, que
atende ao nosso chamado.

22/0414h – Reunião dos delegadossindicais no Hotel Nacional, de 14h às17h. Pauta: negociação e mobilizaçãopela aprovação dos PCCR.
27/049h – Recepção aos parlamentaresno aeroporto. Concentração noportão de desembarque.14h – Audiência Pública na CTASP.Concentração no corredor dascomissões da Câmara

28/049h – Reunião da CTASP. Concentraçãono corredor das comissões da Câmara
29/04

17h – Assembleia Geral naPraça dos Tribunais

AGENDA DO PCCR


