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Greve
Instalar a greve em todos os locais, realizar assembleia com muita gente na

porta do TRE, às 14h, é a primeira tarefa de todos

começa na quinta, 28/06

Empréstimos consignados, contas atra-
sadas, cheque especial, cartão de cré-
dito no limite, redução do padrão de 
vida. Essa tem sido a tônica cotidiana 
de muitos servidores do Judiciário. 

Com os salários congelados há seis anos, pouco a 
pouco a inflação foi reduzindo as conquistas dos 
PCSs anteriores.

Mas na quinta-feira, dia 28, podemos come-
çar a mudar esse jogo! Nesse dia começa a nos-
sa greve por tempo indeterminado. E uma forte 
adesão da categoria obrigará o Poder Judiciário 
a buscar uma negociação séria e efetiva com o 
Poder Executivo. O motivo é muito simples: 
estamos às vésperas das eleições, e paralisar a 
sua preparação mudará completamente o atual 
cenário, marcado pela intransigência do Poder 
Executivo, pela subserviência do Poder Legisla-
tivo e pela enrolação do Poder Judiciário.

Está nas mãos de cada servidor, portanto, a ta-
refa de ajudar na construção da greve a partir da 
próxima quinta-feira e garantir pressão total no 
apagão na Justiça Eleitoral entre 1 e 5 de julho, 

quando acontecem os registros de candidaturas. 
Assim, cada servidor deve conversar em seu lo-
cal de trabalho sobre a adesão à greve, e participar 
da assembleia em frente ao TRE, na Rua Francis-
ca Miquelina, na quinta-feira (28), para garantir a 
continuidade do movimento. 

Outras categorias do funcionalismo já estão mo-
bilizadas. Os professores universitários já passam 
de um mês em greve, os auditores fiscais da Receita 
Federal iniciam uma operação padrão que começa 
a travar portos e aeroportos em todo o país. Além 
deles, a greve já alcança também servidores do In-
cra, Ibama, Funasa, Ministério da Agricultura, Ar-
quivo Nacional, Saúde, Desenvolvimento Agrário, 
Trabalho e Emprego, Previdência Social, Polícia 
Rodoviária Federal, Cinema e Área Ambiental.

Lutar juntos com as várias categorias de fede-
rais que já estão em greve, além de potencializar e 
amplificar as paralisações específicas de cada um 
desses segmentos, favorece a luta conjunta para 
superar a política de reajuste zero que o Governo 
Dilma quer impor ao conjunto do funcionalismo 
dos Três Poderes. 

21/06/12 - Assembleia em frente ao TRE-SP

Jesus Carlos

Garantir forte adesão à greve desde o 
primeiro dia, com a realização de atos e 
assembleias com muita gente na porta do 
TRE, preparando o apagão na eleitoral a 
partir de 1ª de julho, quando começa o 
prazo para inscrição de candidaturas, é a 
tarefa que se impõe a todos, combinada 
com o esforço de unificar as greves dos fe-
derais em curso, para forçar o governo a 
abrir negociações que garanta a reposição 
das perdas de cada uma das categorias em 
luta. Participe e ajude a organizar!

Negociações?
Servidores cobram de Britto solução antes de eleição
Presidente do STF promete empenho mas não apresenta 
resultados concretos. (pág. 03)

Na CFT, o relator do PL 6613/09, 
deputado João Dado (PDT/SP), 
prevê PCS na íntegra.
Pressão agora é para incluir o tema na pauta da comissão e 
garantir sua aprovação. (Pág. 04)

CHAMADAS
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O comando de greve avalia que governo 
Dilma começa a enfrentar fortes greves de 
outros setores do funcionalismo. Os do-
centes das universidades federais estão pa-
ralisados há mais de um mês. Junto a eles 

estão em greve servidores do Incra, Minis-
tério da Agricultura e do Itamaraty, que 
iniciaram a primeira paralisação da histó-
ria da categoria, interrompendo o serviço 
consular em 60 países.

Receita Federal já está em greve
Uma das greves que começa a incomodar 

o governo Dilma é a dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal. Paralisados desde dia 
18, a categoria esteve representada na nossa 

assembleia do dia 21. Defendendo a união 
dos servidores, o presidente da regional 
Santos do Sindifisco, Elias Carneiro Júnior, 
afirmou: “não há reajuste sem pressão, não 
se consegue reajuste de dentro de casa”.

Greve do conjunto do funcionalismo

Pelo PCS, categoria começa greve por 
tempo indeterminado na quinta-feira (28)

Final do semestre e governo não sinalizou abertura de negociação. Vamos nos unir às outras categorias em greve 
e centrar força no TRE, paralisando o Eleitoral entre 1 e 5 de julho

Jesus Carlos

D ia 28 começa a 
greve por tempo 
indeterminado. A 
decisão foi tomada 

em assembleia na quinta-feira 
21de junho, em frente ao Tri-
bunal Regional Eleitoral, e é 
um importante passo na luta 
pela conquista do PCS ainda 
neste semestre.

Até agora, o governo fe-
deral não deu nenhum sinal 
de abertura de negociação. 
O que empurra a categoria 
à greve. “É necessário que a 
gente radicalize as mobili-
zações, transformando em 
realidade a nossa palavra de 
ordem: sem negociação, não 

tem eleição”, defendeu Inês 
Leal de Castro, diretora do 
Sintrajud, em nome do co-
mando de greve.

Nos próximos dias, por-
tanto, os servidores farão um 
intenso trabalho de convenci-
mento junto aos colegas para 
crescer a mobilização. O ob-
jetivo é jogar todo o peso no 
Tribunal Regional Eleitoral, 
inviabilizando o funciona-
mento deste setor do Judi-
ciário entre os dias 01 e 05 
de julho, que é o período de 
inscrição dos candidatos das 
eleições de outubro.

Pela avaliação do comando 
de greve, uma forte paralisa-

ção nesses dias afetará direta-
mente o calendário eleitoral, 
colocando pressão sobre o 
governo Dilma.

Esse desafio, é claro, não é 
apenas dos colegas da Justiça 
Eleitoral, mas sim de toda a 
categoria. 

21/06/12 - Assembleia em frente ao TRE-SP

o jornal pode até não 
ser confiável – afi-
nal, já divulgou 
muita coisa furada 

sobre o PCS e os servidores 
–, mas a notícia publicada 
pelo “Correio Braziliense” 
na semana passada fomen-
tou a desconfiança entre os 
servidores: o governo Dilma 
Rousseff estaria preparando 
as condições para empurrar 
ao máximo as conversas so-
bre reajuste salarial com o 
funcionalismo para, ao final, 
manter o reajuste zero em 
2013 e jogar todas as discus-
sões para 2014.

Não parece ter sido gratuito 
o fato de a notícia de que o go-
verno teria revisto a posição 
de negociar com o funciona-
lismo ter saído no mesmo dia 
em que foi desmarcada uma 
audiência do Planejamento 
com os docentes das univer-
sidades em greve.

Ao receber dirigentes da 
federação nacional (Fena-
jufe), na sexta-feira (22), o 
ministro Ayres Britto deu a 
entender que não vê moti-

vos para preocupação nessa 
suposta movimentação do 
governo. Voltou a se decla-
rar confiante no processo 
em curso. Mas não apre-
sentou nada concreto. “Por 
que demora tanto? Por que 
o governo precisa de mais 
tempo?”, indaga o servidor 
Adilson Rodrigues, diretor 
do Sintrajud. 

O dirigente vê com preo-
cupação essa demora e a fal-
ta de sinais concretos de que 
as negociações estão acon-
tecendo e em quais parâme-
tros. Para ele, há duas possi-
bilidades mais prováveis: ou 
o governo está redefinindo 
o projeto para rebaixá-lo ou 
está embromando o Judiciá-
rio para não conceder nada. 

Só para juízes?
Segundo o texto publica-

do no “Correio”, o que es-
taria sendo armado para o 
Judiciário seria cozinhar o 
projeto dos servidores em 
banho-maria, jogando-o 
para 2014, e atender apenas 
à demanda salarial dos ma-

gistrados. “O governo está 
ganhando tempo, e esse é 
um tempo que a gente não 
tem”, observa Adilson.

Essa questão também pre-
ocupa o servidor Antonio 
Melquíades, o Melqui, diri-
gente do Sintrajud e da Fe-
najufe. Ele levanta um ar-
gumento a mais para isso: a 
breve gestão de Ayres Britto 
na Presidência do STF, já 
que o ministro se aposenta 
em novembro. “Não dá para 
confiar neste governo e em 
acordos sem garantias”, aler-
ta Melqui. 

Também não se pode con-
fiar nos tribunais, observam 
dirigentes sindicais, que apon-
tam as recentes movimen-
tações da ministra Carmen 
Lúcia como exemplo disso.  
Apesar de declarar apoio ao 
projeto, a presidenta do TSE 
vem buscando desarticular a 
greve e dividir a categoria. 

Orçamento 
Faz poucos dias, o presi-

dente da Comissão de Fi-
nanças e Tributação da Câ-

mara, onde o PL 
6613/2009 mofa 
há dois anos e al-
guns dias, disse à 
TV Câmara que 
não pretende vo-
tar nada sem que 
haja previsão or-
çamentária – e ci-
tou duas possibi-
lidades: por meio 
de uma dotação 
suplementar para 
este ano ou pela 
inclusão do proje-
to no Orçamento 
de 2013.

Este entendi-
mento faz com 
que, caso não haja 
acordo quanto ao pagamen-
to do PCS-4 já em 2012, a 
aprovação do projeto seja 
postergada para o final do 
ano. A data limite para apro-
var a Lei Orçamentária é 22 
de dezembro. Nesta data, ali-
ás, a fila no STF já terá an-
dado mais uma vez e o mi-
nistro Joaquim Barbosa terá 
substituído Britto. Daí para 
empurrar o PCS-4 para 2014 

será um pulo, avaliam os ser-
vidores. 

Outro argumento que o 
governo vem ventilando 
para negar quaisquer reajus-
tes é a crise econômica mun-
dial. Isso não chega a ser no-
vidade – ela foi usada para 
justificar a privatização da 
previdência dos servidores. 

Mas há uma mudança sig-
nificativa na retórica: na últi-
ma reunião que teve com os 

Só pressão e greve podem empurrar STF 
a cobrar Dilma, avaliam servidores
Sem negociação palpável e com sinais de que governo quer ‘enrolar’ e jogar discussão para 2014, apagão na JE
 e greve ganham peso decisivo na luta pelo PCS

“De jeito algum, não existe possibilidade de confiar, ou nós 
paramos e mostramos nossa indignação, ou não vamos tirar 
o projeto do papel”. 
Bernadete Souza. 

“Não é uma questão de confiar, isso é um desres-
peito à categoria, Britto está lá para cumprir a lei, 
e o que queremos é o cumprimento da lei com o 
reajuste anual dos salários. Nossos salários estão 
congelados há seis anos, o que vai bem?”. 
Cleide Navas Ventura.

“Não temos que confiar em nada, esperamos 
uma resposta na semana passada e, nada! Ou faz 
greve, ou não vai ter reajuste”. 
Cilmara Santos.

“Ayres Britto é o representante máximo nosso 
nessa hora, uma negociação que ele esteja fa-
zendo pode ser até de bom alvitre, mas nunca, 
jamais, acreditarmos que essa negociação será 
favorável, enquanto não houver resposta”.  
Verônica Maciel. 

FALA SERVIDOR

Ayres Britto diz que as negociações 
“vão bem”, qual a sua opinião?
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Pela terceira vez nos dois me-
ses que está à frente do Su-
premo Tribunal Federal, o 
ministro Ayres Britto rece-

beu dirigentes da Fenajufe na sexta-
-feira (22). Voltou a dizer que está 
empenhado na busca da aprovação 
do PCS-4 e que vê com bons olhos 
o processo em curso, e que não há 
resultados palpáveis sobre o PCS e 
nem garantias de nada.

Sem novidades relevantes, Britto 
repetiu o que vem dizendo desde 
que assumiu o STF: disse estar con-
fiante e empenhado na defesa do PL 
6613/09, mas não repassou detalhes 
sobre as supostas negociações.

Disse que o envio dos pré-limites 
orçamentários da proposta de 2013 
com previsão do PCS-4 ao Minis-
tério do Planejamento foi decidi-
do com os presidentes dos demais 
tribunais superiores – Cármen Lú-
cia (TSE), Orestes Dalazen (TST), 
Ari Pargendler (STJ) e Álvaro Luiz 
Pinto (STM).

Os servidores relataram que a ca-
tegoria está insatisfeita com a au-
sência de respostas concretas sobre 
as negociações. E alertaram: os tra-
balhadores caminham para a greve 
e vão promover um grande ‘apagão’ 
na Justiça Eleitoral. “Dissemos que a 
categoria está determinada a fazer o 
apagão e entende que o acordo tem 
que ser agora, antes da eleição”, rela-
ta Antonio Melquíades, o Melqui, da 
Fenajufe e do Sintrajud. 

O presidente do STF teria expres-
sado, segundo Melqui, preocupação 
com as eleições, algo que, observa o 
servidor, a presidenta do Tribunal 
Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, 
também tem demonstrado. 

Participaram da audiência, além 
de Melqui, os dirigentes da Fenaju-
fe Pedro Aparecido, Cledo Vieira e 
Zé Oliveira. Pelo STF, também es-
teve presente o secretário-geral da 
presidência, Anthair de Azevedo 
Gonçalves. 

Reunião com João Dado
Os servidores foram enfáticos ao 

ressaltar os prazos apertados para 
aprovar o projeto, que se encon-
tra na CFT. Isto porque, em ano 
eleitoral, são grandes as chances 
de haver um recesso ‘branco’ no 
Congresso Nacional após julho. O 
ministro argumentou que seguirá 
no cargo, mesmo com o recesso 
do STF em julho e continuará bus-

cando criar condições para apro-
var o projeto. 

Mobilização
Na terça-feira (26), Ayres Britto 

recebe o atual relator do PCS na 
CFT, deputado João Dado (PDT-
-SP), para tratar do assunto..

Apesar da falta de respostas, os ser-
vidores não deixaram o gabinete do 
ministro frustrados, mas convictos 
de que sem mobilização não haverá 
avanços nas negociações. “Temos 
que radicalizar na greve para obrigar 
o governo a sentar e negociar antes 
da eleição”, avaliou Melqui.

É a intransigência do governo 
Dilma que tem dificultado o anda-
mento do projeto. A alternativa da 
categoria é fazer o maior ‘apagão’ 
da história, dificultando o registro 
das candidaturas na Justiça Eleito-
ral. Principalmente nas manifesta-
ções previstas para a primeira se-
mana de julho.

Servidores cobram de Britto solução antes da 
eleição e alertam: sem PCS, haverá “apagão”
Presidente do STF outra vez promete empenho pelo PCS-4, mas outra vez não apresenta resultados

concretos e reconhece que nada está garantido

22/06/12 - Audiência com presidente do STF

Fellipe Sampaio/SCO/STF

assembleia do dia 21. Defendendo a união 
dos servidores, o presidente da regional 
Santos do Sindifisco, Elias Carneiro Júnior, 
afirmou: “não há reajuste sem pressão, não 
se consegue reajuste de dentro de casa”.

Greve do conjunto do funcionalismo

Ministra Cármen Lúcia, queremos ações concretas em defesa do PCS!

A nossa greve está tiran-
do o sono da presidente do 
TSE, ministra Cármen Lú-
cia. Responsável por orga-
nizar as eleições, a ministra 
precisa colocar em prática 
o “empenho” que diz estar 
dedicando para a abertura 
de negociações do PCS.

A ministra disse que atu-
aria junto com o presidente 
do STF visando a aprovação 
do projeto. Mas ambos não 
dão detalhes sobre as “nego-
ciações”, que dizem ir bem, e 
não apresentam resultados 
práticos.

Na última semana, ela re-

cebeu uma comissão de ser-
vidores que reivindica uma 
gratificação apenas aos servi-
dores da Eleitoral, a GRAEL. 
Após o encontro, a ministra 
tentou minar a mobilização 
no TSE. “A presidente do 
TSE ficou bastante satisfeita 
ao saber que os servidores 
da Justiça Eleitoral resistiram 
à proposta do Sindicato dos 
Trabalhadores do Judiciário 
para que encabeçassem uma 
greve pela aprovação do PL 
6.613”, afirma nota publica-
da no site do órgão.

Além disso, a ministra 
pediu vistas de um Man-

dado de Injunção que co-
bra a Data-Base dos servi-
dores públicos e até agora 
não apresentou seu voto. 
“Isso mostra seu pouco 
caso com os servidores”, 
avalia Erlon Sampaio, di-
retor do Sintrajud.

Para ele, a categoria preci-
sa se mobilizar para colocar 
os tribunais superiores em 
movimento: “Uma eventu-
al negociação só ocorrerá 
de fato com a categoria mo-
bilizada, daí a importância 
da participação de todos na 
greve que começa quinta-
-feira”, afirma.

A GRAEL é um 
erro, pois divide a ca-
tegoria! Além disso, 
o congelamento sa-
larial é uma política 
do governo Dilma, 
portanto, qualquer 
alternativa precisará 
de muita luta para ser 
aprovada.

Nossa opinião

será um pulo, avaliam os ser-
vidores. 

Outro argumento que o 
governo vem ventilando 
para negar quaisquer reajus-
tes é a crise econômica mun-
dial. Isso não chega a ser no-
vidade – ela foi usada para 
justificar a privatização da 
previdência dos servidores. 

Mas há uma mudança sig-
nificativa na retórica: na últi-
ma reunião que teve com os 

servidores na mesa nacional 
de negociação, o secretário 
de Relações do Trabalho do 
Planejamento, Sérgio Men-
donça, não só frisou o pro-
blema da crise como pela 
primeira vez disse que o 
governo avalia que ela será 
prolongada e não poupará o 
Brasil. “De fato houve uma 
mudança no discurso sobre 
a crise e eles vão usar isso 
contra os servidores”, avalia 

Só pressão e greve podem empurrar STF 
a cobrar Dilma, avaliam servidores
Sem negociação palpável e com sinais de que governo quer ‘enrolar’ e jogar discussão para 2014, apagão na JE
 e greve ganham peso decisivo na luta pelo PCS

“De jeito algum, não existe possibilidade de confiar, ou nós 
paramos e mostramos nossa indignação, ou não vamos tirar 
o projeto do papel”. 
Bernadete Souza. 

“Não é uma questão de confiar, isso é um desres-
peito à categoria, Britto está lá para cumprir a lei, 
e o que queremos é o cumprimento da lei com o 
reajuste anual dos salários. Nossos salários estão 
congelados há seis anos, o que vai bem?”. 
Cleide Navas Ventura.

“Não temos que confiar em nada, esperamos 
uma resposta na semana passada e, nada! Ou faz 
greve, ou não vai ter reajuste”. 
Cilmara Santos.

“Ayres Britto é o representante máximo nosso 
nessa hora, uma negociação que ele esteja fa-
zendo pode ser até de bom alvitre, mas nunca, 
jamais, acreditarmos que essa negociação será 
favorável, enquanto não houver resposta”.  
Verônica Maciel. 

FALA SERVIDOR

Ayres Britto diz que as negociações 
“vão bem”, qual a sua opinião?

Paulo Barela, que vem participando 
das negociações no Planejamento 
como representante da CSP-Conlu-
tas (Central Sindical e Popular).

Apagão na Eleitoral
São muitas as evidências de que o 

governo trabalha para manter mais 
um ano de salários congelados tanto 
no Executivo quanto no Judiciário. Se 
o PCS ficar para 2014, serão oito anos 
sem reajuste. Mas há uma greve nacio-

nal em curso do funcionalismo como 
não se via há quase dez anos. E há si-
nais visíveis de que ela já incomoda o 
Planalto. Mobilizados, os servidores 
do Judiciário Federal e do MPU têm 
um peso considerável nessa luta. 

Caso fiquem quietos e calados, jo-
gam o futuro na incerteza total, faci-
litam a vida do governo e deixam a 
cúpula do Judiciário à vontade para 
alegar que fez a sua parte. “Podemos 
lutar no ano que vem, mas teremos 

muito menos influência. 
A hora da greve é agora. Temos 

que fazer um grande apagão na Jus-
tiça Eleitoral e empurrar o próprio 
Judiciário para negociar com o go-
verno Dilma, principal responsável 
pelo congelamento e pelo arquiva-
mento do projeto”, defende Adilson. 
Para isso, avalia, todo país precisa se 
mover. A categoria em São Paulo e 
em Brasília cumprem papel central 
nesta tarefa.
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Jornal do Judiciário

Estamos entrando em mais um momento de mobilização. O Sin-
trajud desde já chama a categoria a contribuir com o Fundo de Gre-
ve, para poder garantir todas as atividades que uma campanha como 
essa exige.

Além solicitar a doação dos 60% do Imposto Sindical, o Sintrajud 
chama a categoria a contribuir com o Fundo de Greve.

Os depósitos podem ser feitos no Banco do Brasil e na Caixa Eco-
nômica Federal

BB n° 001
Conta Poupança 
Agência 3324-3
N° da conta-DV 535.500-1
Variação 51

Caixa Econômica Federal n° 104
Agência 1004
Operação 22
N° da Conta – DV 49-9

Contribua com o 
Fundo de Greve

No dia 25 de maio foi dado iní-
cio ao ciclo de palestras sobre Fi-
losofia Crítica do Direito. A pri-
meira atividade do ciclo contou 
com a participação de dezenas 
de servidores de vários locais de 
trabalho. 

O próximo tema a ser aborda-
do por esse ciclo de palestras será 
Direito e Sociedade de Classes. 
Essa palestra acontecerá dia 28 
de junho, entre 19h30 e 22h30, e 
será ministrada por Juary Chagas 
que é bacharel em Direito e mes-
trando em serviço social, ambos 
pela UFRN.

Interessados devem se ins-
crever na secretaria política do 
sindicato, pelo telefone (11) 

3222-5833, para a obtenção da 
comprovação de participação a 
ser considerada como adicional 
de qualificação.

TRF-3 reconhece 
Adicional de 
Qualificação para o 
ciclo de palestra

A administração ressalta ape-
nas que por se tratar de um ciclo 
de palestra com duração indivi-
dual de três horas, será validada a 
AQ somente ao servidor que par-
ticipar em pelo menos três pales-
tras, computando oitos horas de 
capacitação.

Palestra sobre Filosofia crítica do Direito 
abordará: Direito e Sociedade de Classe

Essa palestra acontecerá dia 28 de junho, entre 19h30 e 22h30, 
e será ministrada por Juary Chagas

“Radicalizem! Vocês são agentes de estado, 
e agentes de Estado defendem o Estado. E 
para defendê-lo é preciso que estejam atendi-
dos, minimamente, na questão salarial”. Essa 
afirmação é do deputado federal João Dado 
(PDT/SP), relator do PCS na Comissão de Fi-
nanças e Tributação.

Presente na assembleia de quinta-feira (21), 
o parlamentar explicou tecnicamente, a partir 
de uma Nota Técnica das duas Casas Legis-

lativas, que o PL 6613/09 (que trata do PCS) 
possui a adequação necessária para ser imple-
mentado ainda este ano.

Ele avisou que seu relatório seria protocolado 
na segunda-feira (25), contemplando a reivin-
dicação da categoria: PCS integral a partir deste 
ano. “Eu não vou parcelar nada! É tudo já!”, afir-
mou, arrancando aplausos dos servidores.

O deputado, entretanto, reconhece que so-
mente o seu relatório não é suficiente para 

que o projeto seja aprovado. Por isso defendeu 
a radicalização da mobilização da categoria, 
afirmando que os servidores devem passar 
por cima, inclusive, das ameaças e retaliações, 
que poderão, “vir de todos os lados”: “Vocês 
são o Poder Judiciário. Este prédio sozinho 
não faz as eleições, são vocês que as fazem. E 
quem toca o TREm para a frente, pode pará-
-lo”, afirmou, fazendo um trocadilho com a 
sigla de TRE.

Relator do PCS defende a mobilização

o deputado João Dado (PDT/SP) apre-
sentou na segunda-feira (25) novo re-
latório ao Plano de Cargos e Salários 
da categoria na Comissão de Finan-

ças e Tributação da Câmara. O relatório afirma 
que o projeto tem compatibilidade e adequa-
ção orçamentária e financeira necessárias para 
aprovação na CFT. Além disso, propõe a sua 
implementação na íntegra a partir da abertura 
de créditos suplementares e/ou sua inclusão na 
Lei Orçamentária Anual. 

No novo texto, o relator constata que o Poder 
Executivo além de omitir-se em definir os limi-
tes para utilização de recursos orçamentários 
para reajuste de despesas com pessoal pelos 
demais Poderes, deixou de incluir, especifica-
mente nos anos de 2011 e 2012, no anexo V do 
Projeto de Lei Orçamentária (PLOA), recursos 
previstos pelo Judiciário para implementar o 
PCS, ferindo a autonomia financeira deste, o 
que levou, inclusive a questionamento judicial 
de entidades de servidores perante o STF. 

Em sua fundamentação, o relator do PCS 
transcreve na íntegra o parecer do Procura-
dor Geral da República em uma dessas ações, 
em que reconhece que houve ingerência in-
devida do Executivo na autonomia do Poder 
Judiciário. Esta ação ainda está pendente de 
julgamento.

O deputado cumpriu o compromisso que ti-
nha assumido com a categoria de SP, quando 
compareceu na assembleia geral, realizada na 
porta do TRE no último dia 21. Ele alterou o 
relatório anterior, que previa implementação 
do PCS a partir de 2013, o parcelando em qua-
tro vezes até 2014.

O relatório anterior era do então deputa-
do Roberto Policarpo (PT/DF), que apesar 
de ser servidor do TRT do Distrito Fede-
ral, ex-dirigente do Sindjus/ DF e dirigente 
licenciado da Fenajufe vinha insistindo em 
descumprir deliberação de Plenária Nacio-
nal da Fenajufe, realizada em São Luis (MA) 
no início de maio, que deliberou ser um erro 

rebaixar a proposta antes da instalação de 
negociações efetivas.

Cumprida a tarefa de resgatar o projeto ori-
ginal, o próximo passo agora é organizar a gre-
ve em cada local de trabalho e pressionar pela a 
abertura de negociações sérias e efetivas, com 
a nossa participação, além de cobrar a inclusão 
do PL na pauta da próxima sessão da CFT, ga-
rantindo a sua aprovação.

21/06/12 - deputado federal João Dado (PDT/SP)

Jesus Carlos

Relatório apresentado por João Dado na CFT prevê 
PCS sem parcelamento a partir da aprovação

Pressão agora é para incluir PCS na pauta da CFT e garantir sua aprovação imediata

NEStA SEmANA


