
Na semana passada, 39 colegas daqui de São Paulo 
foram à Brasília chamar os servidores de lá a entra-

rem em greve. Aconteceu ato na terça seguinte chaman-
do os servidores em nível nacional a vir para a greve.

No dia 27, quinta-feira, quando completaremos 
o 1º mês de greve, a Comissão Mista de Orçamento 
(CMO) votará o relatório preliminar do orçamento de 
2012. Na sexta (28) comemoraremos o Dia do Servidor 
Público com uma grande manifestação, em local e ho-
rário ainda a serem definidos.

Nossa estratégia é fazer o governo Dilma negociar. 
Ele só fará isso se for obrigado, e só será obrigado se 
houver uma forte greve em nível nacional. Por isso, 
precisamos construir uma greve que paralise o Judici-
ário, que obrigue a cúpula do STF a tomar uma postura 
efetiva, real e concreta em defesa do nosso reajuste. 
Postura essa que não houve até agora. Cada servidor 
tem, portanto, a responsabilidade de aderir ao movi-
mento, ajudando a consolidá-lo e ampliá-lo.

Provavelmente os 
deputados usarão 
como desculpa para 
não incluir o PCS na 
pauta o fato de que a 
Comissão Mista de Or-
çamento (CMO) votará 
o relatório preliminar 
do dia 20/10 no dia 
27. Apresentado na 
quinta, 20, o relatório 
preliminar não con-
templa os recursos ne-
cessários à aprovação 
do PCS, mas disponibi-
liza R$ 11 bilhões para 
emendas de bancada, 
de comissões e do 
relator-geral. Em tese, 
parte desses recursos 
pode ser destinada ao 
atendimento do PCS 
(ler mais na página 03).

Por isso, delegações 
de servidores de todo 
o país estão indo para 
Brasília pressionar os 
parlamentares. Cerca 
de 40 colegas de São 
Paulo estarão nessa 
atividade.

É preciso deixar cla-
ro, entretanto, que o 
dia 26 é apenas mais 
uma data em nossa 
luta, que será longa. 
Pois, mesmo que o 
PCS seja aprovado na 
CFT é preciso garantir 
o acordo financeiro 
para sua efetivação, 
por isso temos que 
fazer o movimento 
grevista crescer nos 
demais estados, e São 
Paulo tem esse papel.

A luta não termina no dia 26
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Manter e fortalecer 
a greve pelo PCS
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Dia 19/10, no saguão da JT/
Barra Funda, trabalhadores 
do judiciário definem seguir 

greve pelo PCS
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eTodos à assembleia estadual, terça, em frente ao TRF-3, 14h

Dilma faz PLP do congelamento avançar na Câmara

Completaremos o 
1º mês de greve 
no dia 27. Até aqui, 

estamos de parabéns. 
Construímos uma forte 
paralisação nos princi-
pais fóruns da capital 
e em várias cidades do 
interior. Agora temos o 
desafio de manter a pa-
ralisação nos locais que 
já aderiram e ampliá-la 
para os demais, com o 
espírito de que essa será 
uma greve longa.

Na semana passa-
da sentimos na pele a 
intenção do governo 
Dilma. Enquanto segu-
ra o PL 6613/09 na CFT, 
desde julho de 2010, a 
sua bancada fez o PLP 
549/09 avançar na sua 
tramitação (ler mais na 
página 04).

Na terça (25), temos 
assembleia estadual em 
frente ao TRF-3, às 14h. A 
categoria realizará uma 
passeata da Av. Paulis-
ta até a sede do TRT-2, 
que fica na Consolação. 
Todos servidores devem 
participar dessa ativi-
dade. Queremos reu-
nir mais servidores do 
que na última passeata, 
quando 1200 colegas 
“invadiram” parte da Av. 
Paulista. 

Quarta (26), o PL 
6613/09 pode ser votado 
na Comissão de Finanças 
e Tributação (CFT), mas 
nada está garantido. Na 
avaliação do Comando 
de Greve é provável que 
o governo Dilma articule 
sua bancada para impe-
dir a votação do PCS.

Atividades da Semana
24/10 
Servidores de 
São Paulo vão à 
Brasília exigir dos 
parlamentares da 
CFT a apreciação e 
aprovação do PCS-4. 

25/10 
Assembleia estadual 
em frente ao TRF-3ª, 
às 14h. Em seguida os 

servidores farão uma 

passeata até o TRT-2ª, na 

Consolação.

26/10 
Sessão na CFT para 
possível apreciação e 

aprovação do PCS-4

27/10 
1º mês de greve da 
categoria e votação do 

relatório preliminar do 

orçamento de 2012, 
na Comissão Mista de 

Orçamento (CMO)

28/10 
Comemoração 
do “Dia do 
Servidor”
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Foto legenda

18.10 - Trabalhadores de SP vão à Brasília  chamar os 
colegas a aderirem à paralisação nacional

Joca Duarte

Contra o PLP 549/09 
categoria manda o seu recado

Carlos Siqueira – JT 
Suzano
“Somos uma categoria 
onde somos desvalori-
zados com a articula-
ção do nosso reajuste, 
por que nós só temos 
aumento mediante lei. 
Por isso, precisamos 
nos unir para que nosso 
projeto seja aprovado 
o mais rápido possível. 
Quanto mais colegas 
aderirem ao movimento 
maior será a pressão 
contra o governo” 

Denise S.F. Ferrassini – 
JF Ribeirão Preto
“Estamos vendo diversas 
tentativas do governo 
federal e do executivo de 
barrar qualquer espécie 
de reposição salarial. No 
entanto, diversas catego-
rias estão conseguindo 
(reposição), sem este 
tramite burocrático de lei 
e esse fundamento de que 
não há orçamento. Isso é 
uma falácia do governo 
Dilma”   

Silas Vilela da Costa – 
JF Marília
“Se o PLP 549 for aprovado 
amargaremos mais 
10 anos sem reajuste, 
na verdade se trata de 
reposição salarial, quanto 
a manobra do governo 
de tirar da pauta o nosso 
projeto 6613/09, Dilma 
mostra a sua falta de bom 
senso, se todos os outros 
Poderes tiveram o seu rea-
juste por que os servidores 
do judiciário não podemos 
ter? Não somos um poder 
subalterno” 

Ester Nogueira de 
Faria – Oficial de 
Justiça
“Oficiais de Justi-
ça da Federal e da 
Trabalhista façam 
adesão a nossa greve, 
é muito importante a 
participação de todos. 
É agora ou nunca”

Marco Aurélio Mene-
zes – JF São Carlos
“Eu acredito que mais do 
que nunca é importante 
a categoria se conscien-
tizar de que manobras 
estão sendo feitas e que 
se a gente não impuser 
uma resistência o perí-
odo que fiquemos sem 
nosso reajuste é muito 
grande. Basta observar 
essa delonga para apre-
ciação e aprovação do 
nosso projeto na CFT e a 
manobra do executivo 
de antecipar o PLP 549.

Orçamento em disputa agora todos os Estados devem fortalecer 
a greve e exigir a verba que cabe ao Judiciário

Nessa semana serão 14 sindicatos em greve em todo país
Veja o quadro nacional de paralisação:  
Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Amazonas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Sul, Pernambuco, JT 15ª, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso do Sul, Piauí, Ceará e Alagoas (25). 
Com atos, paralisações e assembleias marcadas para deflagração da greve estão: Santa Catarina, dia 25 (parali-
sação de 24h); Minas Gerais, Goiás e Tocantins dia 27 (realizam assembleias para deflagrar a greve). Brasília ainda é o 
único estado que não chamou assembleia para discutir com a base a deflagração da greve.  

Reunião do Comando de Greve Nacional
Reuniões estão marcadas para a próxima semana, na próxima terça-feira (25), às 11h, e na quarta-feira (26), das 16h 
às 18h, ambas acontecerão na sede da Fenajufe. Essas reuniões farão uma avaliação nacional sobre os trabalhos na 
Comissão de Finanças e Tributação e organizar a continuidade do movimento grevista. 

Quadro estadual:
Capital greve segue forte: TRF-3ª, Pedro Lessa, Execuções Fiscais, Administrativo/JF, Criminal, Previdenciário, Juizado 
Especial Federal e JT Barra Funda.
Interior
JF e JEF: Araçatuba, Americana, Lins, Avaré, Araraquara, Guarulhos, Marília, Piracicaba, São José do Rio Preto, Santos, 
São Carlos, São José dos Campos, Taubaté, Tupã, Ribeirão Preto e Campinas. 
JT: Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Poá, Praia Grande, Ribeirão 
Pires, São Bernardo do Campo, São Vicente, Santos, Suzano e Caieiras.

18.10 - Servidores da Trabalhista convencem os 
colegas da Distribuição a somarem à greve

19.10 - Assembleia estadual na JT/Barra Funda18.10 - Servidores de SP comparecem a sessão 
"surpresa" na CFT que foi suspensa

18-10 - Em Santos, servidores lotam entrada 
da JF e mostram a força da greve

19.10 - Em sessão na CFT, que votou o PLP 549/09, servidores 
entregam abacaxis aos parlamentares

20.10 - Ato unificado da Baixada Santista 
em frente à JT de Santos  

19.10 - Chináglia avisa que "se depender 
do governo,  o reajuste é zero"

Jesus Carlos
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TRT-2 reconhece a greve e suspende os prazos
Portaria é uma vitória da categoria. É preciso fortalecer a greve para que os tribunais superiores assumam a negociação do PCS

A força da parali-
sação na JT fez 
o presidente do 

TRT-2, o desembargador 
Nelson Nazar, reconhe-
cer a greve e suspender 
os prazos.  A determina-
ção só aconteceu porque 
no dia 18, servidores se 
fizeram ouvir na frente 
do auditório do Ruy Bar-
bosa, na JT/Barra Funda, 
durante reunião de apre-
sentação do programa 
para o cadastramento da 
Certidão Negativa de Dé-
bitos Trabalhistas (CNDT) 
aos diretores e juízes. 

Publicada no Diário 
Oficial Eletrônico de 
quinta (20), a Portaria 64 
suspende o artigo 6º e o 
anexo 4  da Portaria 62. 
Itens que dispunham 
sobre a suspensão dos 
prazos, o fechamento 

das varas por tempo 
indeterminado e trazia 
um cronograma sobre 
como seria organizada 
a força-tarefa.

Greve movimenta TST
No dia 18, o coman-

do de greve se reuniu 
com o presidente do 
TRT-2, desembargador 
Nelson Nazar, que des-

Na quinta, dia 19, numa assembleia histórica, os Oficiais de Justiça da Trabalhista da 2ª Região decidiram 
aderir em peso à greve.  A assembleia aconteceu no fórum Ruy Barbosa e reuniu mais de 370 oficiais.

O operativo 
para dar conta 
do cadastro é 
gigantesco: dos 
2,3 milhões de 
processos a serem 
cadastrados no 
país, 1 milhão está 
em São Paulo.

Jesus Carlos

Servidores dão o seu recado "sem aumento, não há cadastramento

Oficiais de Justiça da JT entram na greve

Uma greve como esta que estamos construindo é muito difícil e cara. Estamos confeccionando, 
praticamente, um boletim por dia, garantimos toda estrutura de assembleias e atos, das caravanas à 

Brasília, entre outras atividades.
A única fonte de arrecadação do Sintrajud é a contribuição voluntária dos sócios. Somos radicalmente 

contra o imposto sindical e devolvemos à categoria a parte que nos cabe desta famigerada cobrança. 
Neste momento de greve, chamamos todos os servidores a contribuírem sindicalizando-se. 

Nossa Luta faz acontecer! Junte-se a nós!

Sindicalize-se

Veja o cronograma de tramitação dos projetos 
de lei do Orçamento da União para 2012 e do 

Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. A discussão 
teve início no dia 13 de setembro, na reunião da 
Comissão Mista de Orçamento.

Até 25/10 - Apresentação de emendas ao relató-
rio preliminar
Até 27/10 - Votação do relatório preliminar, que 
deve conter o valor das emendas parlamentares 
(individuais e coletivas) ao orçamento. Com a 
aprovação, inicia o prazo para apresentação das 
emendas
Até 4/11 - Recebimento das emendas parlamen-
tares. O limite é de 25 por parlamentar
Até 28/11 - Votação dos 10 relatórios setoriais. Até 
dez dias após a votação do último setorial, o relator 
da receita poderá propor uma atualização do seu 
relatório, com revisão da arrecadação federal
Até 15/12 - Apresentação e votação do relatório 
final na Comissão de Orçamento
Até 20/12 - Votação no Plenário do Congresso. 
Pela Constituição, o dia 22 de dezembro é o últi-
mo dos trabalhos legislativos.

Relator não inclui PCS na LOA, mas deixa 
recursos ‘em aberto’ e em disputa

Chinaglia alega que ainda não há acordo para incluir os projetos; 
servidores recebem notícia com indignação e determinação de ampliar a greve nacional

tacou a preocupação da 
presidência do Tribunal 
Superior do Trabalho 
(TST) com o cadastro 
do CNDT. 

O comando de greve 
afirmou a Nazar que a 
greve é o resultado da 
intransigência do gover-
no Dilma, e cobrou do 
desembargador apoio 
ao PCS: “A Justiça Traba-
lhista tem que assumir 
essa negociação ime-
diatamente, enquanto 
instituição”, disse Tarcí-
sio Ferreira, diretor do 
Sintrajud e servidor da 
JT/Barra Funda.

Cronograma de tramitação 
do Orçamento 2012

O relatório preliminar 
para o Projeto de Lei 

Orçamentária Anual de 
2012 (LOA) não prevê re-
cursos para o PCS, mas dei-
xa cerca de R$ 11 bilhões 
disponíveis para emendas 
de bancada, de comissões 
e do relator-geral. Em tese, 
parte desses recursos po-
dem ser destinados por 
emendas ao atendimento 
do PCS e outros projetos 
ligados a questões sala-
riais do funcionalismo.

Não há garantias de que 
isso ocorrerá. Apresenta-

do no dia 20, o relatório 
cita o PL 6613/09 e argu-
menta que não houve ain-
da acordo ou sinalização 
do governo para incluí-los. 
Pelo país, os trabalhadores 
receberam a notícia com 
indignação e, em muitos 
lugares, determinados a 
construir e ampliar a greve 
nacional da categoria. 

Aos servidores, durante 
as manifestações do dia 19 
na Câmara, Arlindo China-
glia disse que ‘se depender 
do governo, o reajuste será 
zero’. No relatório apresen-

tado, ele tenta justificar a 
opção de excluir o PCS: 
“Até o momento não foi 
possível compatibilizar as 
distintas posições sobre 
o tema. Assim, decidimos 
evitar neste relatório pre-
liminar qualquer decisão 
de grande impacto no or-
çamento e, por consequ-
ência, na vida nacional”, 
escreveu.

O prazo para apresen-
tação de emendas ao re-
latório preliminar encerra 
dia 25, e o relatório deve 
ser votado no dia 27. Al-

terações no projeto de Lei 
Orçamentária para 2012 
podem acontecer até a 
votação do relatório final, 
prevista para dezembro. 

Para Antonio Melquia-
des, dirigente do Sintrajud 
e da Fenajufe, a notícia de 
que o PCS não foi incluído, 
mesmo com a existência de 
recursos em aberto, não é 
boa e exigirá mais pressão 
da categoria: “Temos que 
aumentar a greve e procu-
rar determinados deputa-
dos para que apresentem 
emendas”, defendeu.

Anamatra e Ajufe defendem reajuste linear para 
magistrados e servidores rebaixando percentual

As entidades acham um absurdo a categoria pleitear 56%. Por isso, é preciso aumentar a greve para conseguir o PCS que é de direito

A Anamatra e a Ajufe di-
vulgaram uma nota 

conjunta na qual defendem 
um reajuste linear de cerca 
de 20% para magistrados e 
servidores do Poder Judici-
ário. Diante disso, categoria 
precisa fazer com que a gre-
ve aumente para não permi-
tir nenhum rebaixamento da 
proposta, disse o diretor do 

Sintrajud Tarcisio Ferreira.
As entidades defendem 

que “juízes e servidores têm 
direito à reposição da infla-
ção do período no percen-
tual aproximado de 20%. 
Portanto, não há razão lógi-
ca para o pleito de 56% for-
mulado pelos servidores, 
conforme Projeto de Lei em 
discussão no Congresso, e 

tampouco para que mere-
ça atenção do chefe do Po-
der Judiciário”. Só que em 
nenhum momento a nota 
cita que os servidores estão 
sem reajuste desde 2006 e 
que os juízes tiveram seu 
aumento no ano passado.

A nota ainda atacam as 
entidades que representam 
os servidores, dizendo que 

as notas por elas passadas 
“carecem de verdade com 
informações distorcidas”. 

Diante deste ataque, a 
categoria precisa se unir 
para garantir a reposição 
que é de direito, e lembrar 
aos magistrados que o Ju-
diciário se move a cada dia  
também pelo esforço dos 
trabalhadores.

Use o Youtube e a 
sua rede social para 
divulgar a greve 

Servidor: os vídeos que você fizer da greve, 
ou de atividades relacionadas com o movi-
mento , mande para o imprensa@sintrajud.

org.br. Outra maneira de divulgar a greve é 
usando a sua rede social como o Twitter (Twitte 
a rashtag #PCS_JA!). É legal também fotografar a 
sua participação e publicar no Facebook e Orkut.



(LRF) que impõem limites às des-
pesas com pessoal e encargos 
sociais da União, com obras, ins-
talações e projetos de constru-
ção de novas sedes, ampliações 

ou reformas da 
administração 
pública.

Se aprovado, 
o PLP 549/09 de-
terminaria que 
a atuialização 
total da folha 
de pagamento 
seria dada pela 
seguinte fór-
mula: a inflação 
do ano anterior 
mais 2,5% ou 
o PIB, o que for 
menor.

Alguém pode 
imaginar que 

isso é bom, pois os servidores 
“teriam” reajustes anuais, com 
aumento real. Está errado! A fo-
lha de pagamento tem um cres-
cimento vegetativo (progressões 
funcionais, aposentadorias, con-
tratação de novos servidores, 
entre outros) que é sempre su-
perior à fórmu-
la inflação + PIB 
ou 2,5%. É por 
isso que o PLP 
549 representa 
o congelamen-
to salarial.

Para se ter 
uma ideia, re-
troagindo a 
aplicação dos 
limites estabe-
lecidos no PLP 
549 em dez 
anos ao con-
junto do fun-
cionalismo, o 
tamanho da re-
dução na folha seria de R$ 48 
bilhões em 2010. A folha deveria 
passar de R$ 168,5 bilhões para 
R$ 120,4 bilhões, ficando quase 
30% menor, percentual, na mé-
dia, de quanto os salários dos 
servidores ficariam menores.

O tamanho do impacto em 
apenas um ano – 2009 para 2010 
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Tudo o que você precisa saber sobre o PLP 549/09

EDITAL PARA  SELEÇÃO DE ADVOGADO(A)  

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado 
de São Paulo-SINTRAJUD/SP, pelo presente Edital, torna públi-
co e comunica a todos os(as) interessados(as) que está realizan-
do processo de seleção para preenchimento de 1(uma) vaga  de 
ADVOGADO(A) para atuar no Departamento Jurídico da entida-
de sindical, devendo o(a) candidato(a) preencher os requisitos 
abaixo e atender aos seguintes termos:

1) Ter inscrição junto a OAB/SP e possuir a carteira da 
OAB/SP devidamente expedida e cumprida as formalidades 
para atuação jurídica;
2) Experiência na área do Direito Constitucional e Admi-
nistrativo;
3) Jornada de 20 (vinte) horas semanais com previsão de 
início das atividades após seleção; 
4) Contratação pelo regime celetista e salário inicial nos 
parâmetros do Sindicato dos Advogados de São Paulo;
5) Os interessados deverão enviar curriculum vitae 
para o email do Departamento Jurídico do SINTRAJUD/SP: va-
gaadv@sintrajud.org.br até o dia 03(três) de novembro de 
2011, sendo que os mesmos serão analisados e após prévia 
seleção pelo departamento competente os interessados serão 
convidados a participarem de prova escrita e entrevista;
6) Após o procedimento de analise da avaliação da 
prova escrita e entrevista o(a) candidato(a) aprovado será 
convocado(a) para encaminhamentos de contratação.  

São Paulo, 24 de outubro de 2011.

Adilson Rodrigues Santos
Coordenador Geral - SINTRAJUD/SP 

Inês leal de Castro
Coordenadora Geral - SINTRAJUD/SP

Maurício Rezzani 
Coordenador  Geral – SINTRAJUD/SP

O impacto da votação 
no Senado acordou os 
servidores que, no ano 
seguinte, organizaram 
uma campanha 
conjunta que conseguiu 
derrotar a proposta na 
Comissão de Trabalho 
e Serviço Público da 
Câmara, em uma 
sessão ‘tomada’ pelo 
funcionalismo.

um servidor que 
ganha R$ 1.000,00 
teria uma redução de 
R$ 285,12, passando 
sua remuneração 
para R$ 714,88. Quem 
recebe R$ 4.000,00 
perderia R$ 1.140,46, 
tendo o salário 
reduzido a 
R$ 2.859,541.

Você conseguiria imagi-
nar como seria a sua vida 
se seu salário fosse 30% 

menor? Pois saiba que se o PLP 
549/09 tivesse sido aprovado há 
10 anos atrás, 
a folha de pa-
gamento de 
todo o Judici-
ário teria que 
ser reduzida 
em 33,34%. É 
o que revela 
um estudo re-
alizado pelo 
Departamento 
Econômico do 
Sintrajud.

Esse dado 
nos mostra o 
quão catas-
trófico é o PLP 
549/09. O pior, 
é que ele está muito próximo de 
ser aprovado pela Câmara e ser 
sancionado pela Presidência da 
República.

Na semana passada a Comis-
são de Finanças e Tributação (CFT) 
aprovou o parecer do deputado 
Pepe Vargas (PT/RS) sobre o PLP 
549/09. Muita gente está achan-
do que essa aprovação é positiva, 
pois o parecer pede a rejeição do 
mérito do projeto.

Ocorre que a CFT analisa 
unicamente a viabilidade orça-
mentária dos projetos, e como o 
parecer apresenta o PLP 549/09 
como viável orçamentariamen-
te, ele avançou uma comissão. 
Agora ele vai à Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), de-
pois a Plenário e segue para a 
sanção presidencial. Ele já foi 
aprovado no Senado.

Origem do PLP 549/09
O PLP 549 teve origem no 

Senado. É de autoria do senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), então 
líder do governo Lula na Casa, 
onde foi aprovado em 22 de de-
zembro de 2009 em um plenário 
esvaziado que lhe deu 48 votos 
a favor e nenhum contra.

O projeto acresce dispositivos 
à Lei de Responsabilidade Fiscal 

– deve-se ao fato de o PIB (Pro-
duto Interno Bruto) ter sido ne-
gativo em 2009. Na fórmula que 
o governo Dilma Rousseff quer 

emplacar, a va-
riação da folha 
de um ano para 
outro não pode 
ser superior ao 
IPCA mais 2,5% 
ou o cresci-
mento do PIB, o 
que for menor. 
Como o PIB foi 
negativo é ele 
que prevalece, 
para ser soma-
do à variação 
do IPCA.

Desenvolvi-
do pelo econo-
mista Washing-

ton Moura Lima, Coordenador 
do Departamento Econômico 
do Sintrajud, o estudo aborda a 
aplicação dos limites defendidos 
pelo governo de forma genérica 
na folha, mas Washington ressal-
ta que o projeto estabelece tetos 
para todo os setores do funcio-
nalismo.

Previdência dos servidores também 
está na mira do governo Dilma
Com a tramitação do PL 1992/07 na ordem do dia, servidores precisam intensificar a luta

Com o recesso se apro-
ximando o pacote de 

ataques do governo Dilma 
Rousseff se intensifica. Outra 
prioridade do governo é apro-
var o PL 1992/07, que ataca se-
veramente a aposentadoria dos 
servidores públicos.

O que isso significa? 
O Projeto de Lei 1992/07, 

limita a aposentadoria dos 
servidores ao teto do INSS (R$ 
3691,74), e o servidor que qui-
ser receber um valor maior, terá 
que “optar” pelo Fundo de Pen-
são, que também será criado 
com a aprovação do PL. Além 
de impor um limite, o órgão 
que administrará o dinheiro 

“recolhido” será a Fundação da 
Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal (Fun-
presp), que será regido por 
agentes do mercado financeiro.

Tramitação
Na última terça-feira (18), o de-

putado Maurício Quintella Lessa 
(PR-AL), foi indicado para ser o 
relator do projeto na Comissão 
de Constituição de Justiça (CCJ). 
Dilma já anunciou à imprensa 
que a ordem é para que o PL seja 
votado em plenário em 30 dias, 
do contrário, a “pauta da Câmara 
dos Deputados ficará trancada 
a partir de 18 de novembro”. O 
governo está empenhado em 
votar este PL, assim como o PLP 

549/09, e para isso colocou os 
principais ministros para articu-
lar a aprovação.

 
Origem do PL 1992/07

Proposto no governo Lula, 
este projeto foi apresentado no 
Congresso durante a primeira 
fase do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC).

Ataque à Previdência Social 
Com o argumento de que a 

previdência anual é deficitária, 
governo tenta “convencer” os 
parlamentares para a aprovação 
do PL, mas tal justificativa é fala-
ciosa, pois irá retirar os recursos 
da previdência para o investi-
mento no fundo de pensão.

Por que Dilma defende o PLP 549/09?

A ideia do PLP 549/09 surgiu na época do PAC 1, ainda no 
governo Lula. Três pessoas foram fundamentais nessa elabo-
ração. Nelson Barbosa, então secretário de assuntos econô-
micos e hoje secretário executivo da Fazenda; Dilma Rousseff, 
então ministra da Casa Civil, e Mirian Belchior secretária na 
mesma pasta e atualmente ministra do Planejamento.

Em 2010, servidores tomam a sessão da CTASP para impedir o avanço do PLP 549/09

Valcir Araújo
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