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Boletim do Judiciário

Dilma diz que reajuste só em 2014, você vai aceitar?

HOJE
Paralisação de 24h pela 

aprovação do PCS-4
Todos ao TRE-SP, 14h tem assembleia estadual

Ajude a paralisar o seu setor e compareça no TRE para assembleia estadual

Para forçar a abertura de negocia-
ções e garantir a aprovação imediata 
do PCS, todos os servidores têm uma 
tarefa importante a cumprir hoje, 
paralisando suas atividades e compa-
recendo, junto com seus colegas de 
trabalho, na Assembleia estadual que 
o sindicato realiza na porta do TRE, 
às 14 horas, onde vão ser definidos os 
próximos passos da mobilização. O 
relator do PCS, Deputado João Dado 
(PDT/SP) confirmou sua presença na 
assembléia. 

Na semana passada, além da for-
te paralisação do TRE de SP, setores 
importantes do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) paralisaram suas ati-
vidades, tendo suspendido, inclusive, 
os testes do Sistema de Prestação de 
Contas (SPCE), que vai ser utilizado 
nas eleições em todo o país. 

Essas manifestações fazem parte de 
um calendário de luta que vem sendo 
construído nacionalmente, preparan-
do a construção da greve nacional da 
categoria, que precisa ser apressada, 

pois já estamos praticamente no fim 
do primeiro semestre, onde teremos 
recesso do Congresso a partir de 18 
de julho e período de férias nos tribu-
nais superiores e na categoria.

Por isso, a participação de todos 
os servidores na paralisação de hoje 
e o comparecimento na assembleia é 
fundamental. 

Greve dos federais se 
intensifica 

Nesta semana, ampliou-se a ade-
são na greve nacional dos servidores 
federais, onde além dos professores 
e técnicos das universidades federais 
que estão em greve desde 17 de maio, 
várias outras carreiras ligadas ao Po-
der Executivo aderiram, para cobrar 
abertura imediata de negociações. 
Setores que já estão em greve: profes-
sores das universidades federais e das 
escolas técnicas, técnicos das univer-
sidades, servidores da Funasa, Incra, 
Ministério da Agricultura e do Itama-
raty, Receita Federal e Auditores do 

Trabalho. 
Os professores das universidades 

federais, que estão paralisados há 
mais de um mês, tinham uma pro-
messa de negociação nesta última 
terça-feira, que não foi cumprida pelo 
governo, o que gerou uma revolta na 
base da categoria, e a paralisação ga-
nhou novas adesões.

Na Receita Federal, por exemplo, 
os auditores fiscais estão fazendo ope-
ração padrão e um movimento co-
nhecido como “crédito zero”, que im-
plica não concluir nenhum processo 
ou fiscalização que possa resultar em 
crédito para o governo federal.

Já no Itamaraty, os servidores re-
alizam a primeira greve da história. 
A paralisação atingiu o atendimento 
consular em 60 postos no exterior.

Temos que apressar o nosso calen-
dário e buscar unir forças com as gre-
ves já em curso, para obrigar o gover-
no a instalar negociação séria e efetiva 
com o conjunto das categorias que 
estão com seus salários congelados.  



Desde que assumiu o STF, 
Ayres Britto tem afirmado que 
busca solução para o PCS. Mas 
até agora não há nada de con-
creto. Questionado, ele não con-
firma nem desmente que exista 
algum acordo, diz que as nego-
ciações “caminham bem”.

O PCS está parado há 2 anos na 
CFT. E o presidente da comissão, 
dep. Antonio Andrade (PMDB/
MG), disse que a casa não votará 
a proposta sem previsão orça-

mentária. Ou seja, sem um acor-
do com o Executivo.

O novo relator do PCS o de-
putado João Dado (PDT/SP), 
apresentará seu relatório na 
terça-feira (26), um dia depois 
da definição da pauta da CFT. 
Ocorre que a sessão da próxima 
quarta-feira (27) deve ser a últi-
ma antes do recesso parlamen-
tar. Portanto, a não apreciação 
do PCS poderá jogá-lo para o 
próximo semestre. 

Greve já
A categoria precisa construir 

uma forte greve, que pressione 
o STF a buscar um acordo com 
o Executivo. Estamos no cami-
nho certo como as mobilizações 
na última semana, paralisando 
importantes setores do TSE (em 
Brasília) e no TRE-SP (o maior 
tribunal do país). Mas é funda-
mental que a mobilização seja 
acelerada, sem isso, não teremos 
o PCS.

Por que a mobilização é urgente?

    Recebi o original. 
Atenderei os pleitos 
formulados. 
Contem comigo. 
Santos 18/06/2012. 
João Dado     .

“
“Relator do PCS-4, deputado João Dado (PDT-SP), 

recebeu dos servidores do Judiciário Federal de Santos, 
na última segunda-feira (18), o pedido para que ele 
apresente novo relatório ao projeto, com implementação 

na íntegra, a partir da sua aprovação. O documento também pede 
para que ele cobre a abertura imediata das negociações e inclua o 
PCS-4, na pauta da CFT para votação. 

COMPROMISSO É COMPROMISSO

Servidores cobram do novo relator do PL 6613/09, urgência 
na elaboração do relatório


