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Greve atinge 18 estados e exige 
de Peluso ação efetiva pelo PCS

w w w . s i n t r a j u d . o r g . b r

 Joca Duarte

Omissão do presidente do STF diante do desrespeito à autonomia entre os Poderes e rebaixamento da proposta 
aumentam insatisfação da categoria,  que amplia greve nacional para derrubar o congelamento de salários 

Peluso no iFHC em São Paulo no dia 31/10, servidores em 
ato realizado na porta do instituto cobram do ministro uma 

postura mais firme em relação ao PCS. 

Um ano e três meses 
atrás, o presidente 
do Supremo Tribu-

nal Federal, Cezar Peluso, 
recebia pela primeira vez 
representantes dos servido-
res do Judiciário Federal e 
do MPU. Questionado, res-
pondeu com frases curtas 
e contadas que a categoria 
podia ficar tranquila: após 
as eleições que se realiza-
riam em outubro daquele 
ano, tudo se resolveria com 
relação ao PCS. 

O tempo e os fatos tra-
taram de desmenti-lo, sem 
que o ministro reconheces-
se isso. Preferiu o silêncio. 
De lá para cá, tem evitado os 
servidores. Na segunda-feira 
(31), o detentor do cargo 
máximo no Judiciário bra-
sileiro não fez diferente ao 
buscar uma porta lateral do 
prédio em que participaria 
de um debate em São Paulo 
para, assim, não se defrontar 
com servidores que protes-
tavam contra os seis anos de 
salários congelados. 

Ao diretor do Sintrajud 
Erlon Sampaio, que estava 
no auditório onde trans-
corria a palestra, disse que 
‘estava fazendo o possível’ 
pelo PCS. Não convenceu. 
Cresce na categoria a cer-

teza de que o presidente 
do STF pode, deve e tem a 
obrigação de fazer muito 
mais pelos projetos salariais 
do Judiciário. “Ele precisa 

parar de buscar interlocu-
tores e ir falar diretamente 
com a presidente Dilma”, 
afirma Adilson Rodrigues, 
diretor do sindicato. Para 
ele, o STF também deve 
uma resposta às ações que 
tramitam há dois meses na-
quela corte e questionam o 
desrespeito do governo à 
autonomia Constitucional 
entre os poderes da Repú-
blica, observado no corte 
da previsão orçamentária 
do Judiciário. 

As críticas ao modo como 
trata o assunto aumentaram 
na semana retrasada após Pe-
luso receber em seu gabinete 
o presidente da Comissão 
Mista de Orçamento, senador 
Vital do Rego Filho (PT-PB), e 
o relator geral da Lei Orça-

mentária, deputado Arlindo 
Chinaglia (PT-SP), e informá-
los que o STF agora defende 
um fatiamento maior do PCS, 
com seis parcelas em três 
anos. “Isso demonstra que, 
além da omissão, o STF é um 
péssimo estrategista”, diz 
Adilson. Servidores avaliam 
que não faz sentido rebaixar 
o projeto antes mesmo de o 
governo sentar para negociar. 
As seis parcelas constam em 
emendas apresentadas ao 
parecer preliminar da LOA. To-
das, sem exceção, receberam 
do relator o mesmo carimbo 
‘pela rejeição’ aplicado às de-
mais emendas ao projeto, 
incluindo-se a que prevê o 
pagamento em parcela única.

Propor o parcelamento 
em seis vezes e três anos, o 

que faria deste o mais fracio-
nado dos PCS da categoria, 
não é visto apenas como um 
erro tático. Aplicado assim, 
o projeto já não daria conta 
nem da reposição das perdas 
decorrentes da inflação. 

Sem agir, Peluso fomenta 
a insatisfação da categoria e 
a desconfiança de que uma 
‘saída’ que contemple ape-
nas magistrados e exclua os 
servidores possa estar sendo 
tramada nos bastidores. Na 
sexta-feira (4), o site da Câma-
ra dos Deputados noticiava 
com destaque que o “Salário 
de ministro do STF pode au-
mentar para R$ 28 mil”, num 
texto que fazia referência 
apenas aos juízes. Difícil crer 
que estivesse ali por acaso.  

Num momento decisivo 

quanto à previsão orça-
mentária, a greve cresce 
nacionalmente e já cami-
nha para ser o mais forte 
movimento paredista den-
tre todos os que envolve-
ram a luta pelo PCS-4. Nesta 
semana, com a entrada dos 
servidores do Espírito San-
to e de Goiás, já serão 18 os 
estados na paralisação. Em 
praticamente todos os lu-
gares, a greve começa com 
força e grande adesão. E 
dá sinais de ter fôlego para 
pressionar os parlamenta-
res a deixarem a subservi-
ência ao governo de lado, a 
presidenta Dilma Rousseff 
a recuar de sua política de 
‘reajuste zero’ e o ministro 
Peluso a cumprir seu papel 
constitucional. 

Jesus Carlos

Assembleia Estadual realizada dia 27-10 na JT Barra Funda, servidores aprovam a continuidade da greve por tempo indeterminado 

Todos na Assembleia Estadual nesta 
terça (08), às 14h, no Fórum Execuções Fiscais 
Nesta terça-feira (08), os servidores estão convocados à participar da assembleia que acontecerá em frente ao fórum das Execuções Fiscais, para mostrar 

a indignação com as sucessivas semanas de “enrolação” na CFT e CMO. Também vão protestar contra a postura omissa do presidente do STF, Cezar 
Peluso, que até agora não assumiu o seu papel.

Fórum da Execuções fica na Rua João Guimarães Rosa, 215. Organize a sua caravana e traga as suas faixas!
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Sobre o fortalecimento da 
greve e a omissão de Peluso

Celso Silvestre Roberto – 
JEF São Paulo
“A negociação está difícil e a 
categoria precisa se mobili-
zar, pois a responsabilidade 
deste movimento é de cada 
um. Não podemos esperar 
que o governo nos dê 
alguma coisa. Percebo que 
estão contra nós o Executivo 
(maior interessado na não 
aprovação), Legislativo que 
é omisso e faz aquilo que 
manda o Executivo e o Ju-
diciário na figura do Peluso 
que não saí da cadeira para 
lutar por nossos direitos”. 

Cilmara Santos – TRF
“A manifestação (vinda Pelu-
so) apesar do frio e da chuva 
é importante e o ministro Ce-
zar Peluso tem que se mexer, 
ele tem que dizer a que veio. 
Ele é representante do Poder 
Judiciário e de seus servidores 
do judiciário. Nós trabalha-
mos para fazer um judiciário 
melhor e merecemos um 
tratamento melhor. O presi-
dente tem uma postura omis-
sa de não querer conversar 
com os servidores, isso ocorre 
provavelmente para agradar 
o governo Dilma”     

Diego Barbosa Verona 
JT Guarujá
“Esse momento é decisivo por 
que a nossa categoria não 
tem nada para lutar a não 
ser através da greve. Temos 
o direito à revisão salarial 
garantido pela constituição 
e todos os últimos governos 
desrespeitaram. Quando 
deram um aumento foi 
simbólico, 1%. Precisamos 
nos fortalecer, faço um 
chamando aos diretores e as-
sistentes para que entrem na 
greve, pois serão os principais 
beneficiados. Não podemos 
olhar a greve como se fosse 
um corpo estranho, como se a 
greve não fosse nossa. Todos 
devem aderir à greve”. 

Janete Bispo Garcia 
JF Taubaté
“O governo adia as votações 
e utiliza a base governista 
para rejeitar o projeto. 
Mas se a categoria tiver 
consciência do seu papel 
e aderir à greve com força, 
Dilma ficará sem saída e 
terá que conceder o nosso 
PCS. Agora com o perdão da 
dívida da Grécia queremos 
ver qual a justificativa para 
não dar o reajuste” 

Laudiceia C. Moralli – JT 
São Bernardo do Campo
“Desde 2006 sem reajuste, 
não respeito à data base, o 
congelamento de 10 anos 
iminente. Penso que o PCS 
é no momento a única 
forma de aliviar esses pre-
juízos que já amargamos; 
o servidor que ainda não 
entendeu o seu papel neste 
momento está negando 
a própria realidade e 
assumindo o risco de piorar 
nossa situação que no 
momento é delicada!

Para pressionar o STF nas negociações, todos 
Estados devem fortalecer a greve e exigir de 
Peluso a verba que cabe ao Judiciário

Sobe para 18 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, Alagoas, Rondônia/Acre, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e 
Rio Grande do Norte a partir do dia 09.  
A direção de Brasília segue sendo o único estado que não chamou assembleia para discutir a greve.  

Reunião do Comando de Greve Nacional
A próxima reunião está marcada para o dia 08 de novembro, às 11h, na sede da Fenajufe. A proposta desta 
reunião é para uma avaliação nacional sobre os trabalhos na Comissão de Finanças e Tributação, na Comis-
são Mista do Orçamento, pressão no STF e discutir os rumos do movimento grevista. 

Quadro estadual:
Capital greve segue forte: TRF-3ª, Pedro Lessa, Execuções Fiscais, Administrativo/JF, Criminal, Previdenci-
ário, 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 Gran-
de, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, São Vicente, Santos e Suzano.

Campanha “Carta aos Ministros do STF”

Está disponível no 
site do sindicato o 
link com os ende-

reços eletrônicos dos 
11 Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal, 
para que a categoria 
envie carta a Cúpula 
do Judiciário.

Esta é mais uma 
campanha dos gre-
vistas que exigem 
o compromisso do 
Poder Judiciário 
em  intensificar os 
contatos com o Poder 
Executivo no sentido 
de que avancem as 
negociações para a 
aprovação do Projeto de Lei nº 6613/09, de autoria do próprio Supremo Tribu-
nal Federal, que estabelece a recomposição dos nossos salários.

Acesse o site www.sintrajud.org.br e envia sua carta

Maria da Glória 
JT Barra Funda
“Temos várias emendas ao 
PCS apresentadas na CMO, 
agora temos contra nós o 
tempo devido ao prazo do 
orçamento. Temos que ter 
a consciência de que o mo-
mento é de fortalecer a greve, 
há vários estados que estão 
aderindo à greve por entender 
o momento. Sabemos que o 
interesse do governo é aprovar 
o PL 549 e congelar nossos 
salários por 10 anos” 

Raquel – JT Osasco
“Todas as manifestações 
são válidas e precisamos 
buscar todas as oportu-
nidades. Sempre temos 
que ir à Brasília, agora 
com a presença do 
Peluso aqui (São Paulo), 
precisamos pressioná-lo. 
A postura do presidente 
é bem omissa e desres-
peitosa com a categoria. 
A ex-ministra Ellen Gra-
cie, lutou pelo nosso PCS 
de forma mais ativa”

 Joca Duarte

 Joca Duarte

 Joca Duarte

 Joca Duarte  Joca Duarte Jesus Carlos

Jesus Carlos
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Governo Dilma articula “pesos pesados” do 
Ministério e da Câmara para aprovar PL 1992/07
Na Câmara, “pai” da Reforma da Previdência é designado relator do projeto de lei que entrega previdência de servidores ao mercado financeiro

Relatório de Chináglia exclui emendas do PCS. Sessão 
da CMO que apreciará emendas acontece esta semana
A votação do relatório 

preliminar da propos-
ta de Lei Orçamentária 
Anual de 2012, que de-
veria ter acontecido dia 
1/11, foi adiada para o dia 
9/11. A sessão da última 
terça-feira votou apenas 
o parecer preliminar do 
senador Walter Pinheiro 
(PT-BA) ao Plano Pluria-
nual (PPA) 2012-2015. 

Assinado pelo depu-
tado Arlindo Chináglia 
(PT/SP), o relatório preli-
minar exclui todas as 21 
emendas apresentadas 
por parlamentares que 
garantiriam a implemen-
tação do PCS a partir de 
2012, mesmo que a CMO 
aprove o Relatório sem as 
emendas do PCS, a gre-
ve deve continuar sendo 
fortalecida, pois a disputa 
por orçamento seguirá.

Diante deste cenário, 
para o comando de greve 
é preciso manter e forta-
lecer o movimento, pois 
o governo Dilma segue 
firme em sua política de 
não conceder reajuste 

Por Caê Batista

Os trabalhadores 
públicos conhe-
cem bem o de-

putado federal Ricardo 
Berzoini (PT/SP). Em 
2003, ele era Ministro da 
Previdência do governo 
Lula e foi um dos autores 
do projeto de Reforma 
da Previdência, que ata-
cou profundamente uma 
série de garantias que os 
servidores tinham.

Agora, o nome de Ri-
cardo Berzoini volta à 
baila, como relator do 
PL 1992/07. Esse projeto 
visa limitar o teto da re-
muneração dos servido-
res aposentados ao valor 
pago atualmente aos 
beneficiários do INSS, 
R$ 3691,74. A nova regra 
será aplicada aos traba-
lhadores que ingressa-
rem no serviço público 
depois da aprovação do 
PL, caso isso ocorra.

Os servidores que 
queiram ter uma apo-
sentadoria mais próxima 
do salário que tinham 
quando estavam na ativa 
deverão aderir a um Fun-
do de Pensão que será 
criado com o PL 1992/07, 

salarial aos servidores, e 
não há nenhuma contra-
proposta para implemen-
tação do PCS.

Na CMO, foram 
apresentadas 21 

emendas para 
implementar o PCS
Ao todo foram apre-

sentadas 21 emendas à 
CMO, para inclusão da 
previsão orçamentária do 
PCS e suas formas de im-
plementação. As emen-
das apresentadas pelo 
deputado Paulinho da 
Força (PDT-SP) recomen-
dam que o PL 6613/09 
sejam implementados 
em quatro parcelas. 

Outras sete emendas 
de idêntico teor propõem 
o parcelamento em seis 
parcelas, destas inclui-se 
a proposta do Supremo 
e do deputado Roberto 
Policarpo (PT/DF). Outras 
emendas apresentadas 
não apontam o valor e 
nem como o PCS deverá 
ser implementado, ape-
nas requerem alocação 

de recursos para a sua im-
plementação. 

A proposta do depu-
tado João Dado (PDT/
SP), propõe numa mesma 
emenda um montante 
que daria para imple-
mentar o PCS-4 de forma 
integral, e, como alterna-
tiva, outra emenda que 
sugere um montante que 
daria para pagar cerca 

o Funspresp.
Embora o PL 1992/07 

não tenha sido aprovado 
nas Comissões de Segu-
ridade Social e Família 
(CSSF), Constituição e 
Justiça e de Cidadania 
(CCJC) e Finanças e Tribu-

tação (CFT), ele tramita 
em regime de urgência. 
Ou seja, todos os relato-
res e pareceres podem 
ser apresentados direta-
mente no plenário.

Na avaliação de Paulo 
Barela, um dos respon-

sáveis pelo setor de fun-
cionalismo público do 
CSP-Conlutas, a desig-
nação de Berzoini como 
relator do PL é uma das 
demonstrações da am-
bição do governo Dilma 
em aprová-lo este ano 

ainda. “(Dilma) põe um 
peso pesado para dar 
continuidade à Reforma 
de 2003”, afirma.

Além da designação, 
essa intenção está pu-
blicada na imprensa. 
Segundo noticiou o site 

do jornal Valor Econô-
mico a ofensiva “final” 
de Dilma começou no 
primeiro dia de novem-
bro. Na revista Veja des-
sa semana, o ministro 
da Previdência Garibaldi 
Alves afirma que a apro-
vação do PL 1992 está 
no centro da atuação do 
Ministério.

No dia 1º, o secretá-
rio-executivo do Minis-
tério da Fazenda, Nelson 
Barbosa, reuniu-se com 
a bancada petista para 
tentar “costurar um acor-
do” que viabilizasse a 
aprovação do PL.

A iniciativa de Nelson 
Barbosa será repetida, 
nas próximas semanas, 
por outros três ministros, 
sob o comando direto de 
Dilma: Gleisi Hoffmann 
(Casa Civil), Garibaldi Al-
ves (Previdência Social) 
e Ideli Salvati (Relações 
Institucionais).

De acordo com Bare-
la, as entidades de ser-
vidores públicos estão 
pressionando os parla-
mentares para impedir 
a aprovação do projeto, 
que entrega a aposen-
tadoria aos “sabores” do 
mercado financeiro.

Ato dos trabalhadores em Brasília contra a Reforma da Previdência realizado em 2003

Servidores protestam em sessão na Comissão de Finanças e Tributação realizada dia 26/10

Vladimir Aguiar

de 60% do projeto já em 
2012, sem apontar uma 
proposta para pagamen-
to nos anos posteriores.

Entretanto, a nova 
versão apresentada pelo 
relator geral da LOA de-
putado Arlindo Chináglia 
(PT/SP) ao Relatório Pre-
liminar, divulgada na úl-
tima semana de outubro, 
não acolhe nenhuma das 

emendas apresentadas.
O impasse entre os 

Três Poderes reafirma a 
necessidade de ampliar 
e fortalecer a greve em 
todo o país, para aumen-
tar a pressão sobre o STF 
e Congresso Nacional, 
impondo uma negocia-
ção que ponha fim à po-
lítica de congelamento 
salarial.

Servidores 
da Justiça 
Federal de 
São Bernardo 
do Campo 
aderem em 
peso à greve

A greve ganhou uma 
ótima adesão na sexta 
(04), com a entrada em 
peso da Justiça Fede-
ral de São Bernardo do 
Campo. Os diretores do 
Sintrajud Ivo Oliveira 
Farias, Antônio Carlos 
e Erlon Sampaio esti-
veram na JF da cidade 
e voltaram com esse 
grande reforço. “Pratica-
mente toda JF aderiu ao 
movimento”, conta Ivo.

Um destaque a essa 
adesão são os oficiais de 
justiça, pois a Central de 
Mandados aderiu forte-
mente à paralisação. 
Para Erlon Sampaio, a 
adesão dos Ojafs está 
relacionada ao ritmo de 
trabalho, que está mui-
to intenso, com colegas 
afastados por proble-
mas de saúde.
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Por que continuar em greve?

Final do campeonato de futebol promete rivalidade e empolgação

Na JF/ TRF-3: 
calendário de 
atividades da 
greve desta 
semana
SEGUNDA – 07
- 11h - Peluso na Barra Funda
- tarde - Arrastões reforçados
- programa “Grevista adota 
um fura greve” - cada servi-
dor em greve, na segunda 
e na terça, sobe e fala pes-
soalmente com um amigo 
para convencê-lo a parar.

TERÇA -08
- assembleia estadual nas 
Execuções Fiscais e passe-
ata ao TRE
 

QUARTA - 09
- dia da suspensão de 
todo trabalho na Justiça 
Federal - das 13h às 17h
- todos devem chegar às 
9h para ajudar no piquete, 
na entrada 
- cada grevista vai subir 
e chamar quem ainda na 
está paralisado a aderir

QUINTA - 10
- Palestra com o economis-
ta do Sintrajud do econo-
mista Washington Moura 
Lima, 15h no TRF-3.
 

SEXTA - 11
- a partir das 12h: “GREVE É 
CULTURA”, com almoço so-
lidário: para o PCS não virar 
pizza, fortaleça a greve!
- serão convidados músicos 
para se apresentar, haverá 
jogos, servidores autores 
que publicaram livros na 
categoria darão autógrafos.

No próximo dia 12 (sábado) acontece a grande final do 
8º Torneio de Futebol Society do Sintrajud. Os times 

que chegaram à final são: Amantes da Pelada x Bembola-
do 1 e Execuções Fiscais x Bororoska. Os horários dos jogos 
serão 10h30 e 11h30, respectivamente. 

O local da final será no Nacional Atlético Clube, na Rua 
Marquês de São Vicente, nº 2477, Barra Funda. Todos es-
tão convidados a prestigiar essa grande final que promete 
muita empolgação. 

A diretoria do sindicato parabeniza todos os participan-
tes e deseja boa sorte aos que chegaram à final. 

A nossa situação não 
está fácil. A cada mês 
que passa, sentimos 

o peso do congelamento 
salarial. A inflação sobe, os 
preços são reajustados, mas 
os nossos salários seguem 
sem qualquer reajuste. Por 
isso estamos em greve! Para 
que o governo Dilma respei-
te um Direito fundamental, 
que é o reajuste anual dos 
nossos salários.

Em uma sociedade capi-
talista, “todos” os contratos 
comerciais têm reajustes: 
aluguel, tarifas públicas, 
convênios médicos e odon-
tológicos, alimentos, com-
bustíveis, mensalidades 
escolares. E aí fica uma per-
gunta: Por que não temos o 
direito ao reajuste salarial? O 
fato é que cada vez que um 
preço aumenta, nós, servido-
res públicos, temos o salário 
achatado. Não é para menos 
que muitos de nossos cole-
gas estão endividados.

Essa não é uma greve só 
pelo PCS. Trata-se de uma 
mobilização contra o conge-
lamento salarial, previsto no 
PLP 549/09; contra mais uma 
Reforma da Previdência, pre-
vista no PL 1992/07 (ler mais 
na página 03); contra demis-
são por insuficiência de de-
sempenho, previsto no PLP 
248/98.

O governo Dilma, um dos 
mais duros que já enfren-
tamos, está tentando jogar 
a nossa justa reivindicação 
contra a dos demais setores 
dos trabalhadores. O relator 
da proposta de orçamento 
2012, deputado Arlindo Chi-
náglia (PT/SP) disse que vai 
“debater” os recursos neces-
sários ao PCS junto com os 
aposentados, profissionais 
de educação e outros seto-
res do movimento social.

Não queremos tirar recur-
so de nenhum trabalhador 
para que possamos ter nos-
sos salários reajustados. A 
nossa reivindicação, com a 
força da nossa greve, é para 
que o governo tire do mon-

tante pago em dívida pú-
blica. Hoje, mais de 40% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
é para pagar 
os serviços da 
dívida públi-
ca (ver qua-
dro ao lado). 
Por isso, re-
a f i r m a m o s : 
no Brasil, há 
recursos sufi-
cientes para 
que todos os 
setores se-
jam contem-
plados.

A nossa 
greve e 
a crise 

econômica
E n q u a n -

to lutamos 
contra o con-
g e l a m e n t o 
salarial, os 
trabalhado -
res europeus, 
em particular 
os Gregos, enfrentam fortes 
ataques aos seus direitos e 
emprego. Sucessivos paco-
tes de austeridade estão sen-
do implementados, reduzin-

do drasticamente os valores 
dos salários, demitindo ser-
vidores públicos, reduzindo 

valores das 
aposentado-
rias. Não sem 
resistência, é 
i m p o r t a n t e 
que se diga.

Essas me-
didas estão 
sendo im-
plementadas 
por ordem de 
o r g a n i s m o s 
i n t e r n a c i o -
nais como 
FMI e União 
Europeia. Foi 
a esse mes-
mo FMI que 
Dilma preten-
de emprestar 
dinheiro. Na 
reunião do 
G-20, em Can-
nes, na sexta 
(04), ela disse 
que o Brasil 
pode empres-
tar dinheiro 

ao Fundo, para “ajudar” a 
Grécia. Enquanto isso, ela já 
aplica as medidas de austeri-
dade nas nossas costas.

Com se vê, a situação não 

está fácil. Mas temos absolu-
ta confiança de que unidos 
somos muito fortes. A nos-
sa greve, que começou aqui 
em São Paulo, já se espalhou 
para outros 17 estados. Este 
não é o momento, portanto, 
de haver qualquer recuo. Ao 
contrário, a nossa paralisação 
precisa fazer que o presiden-
te do STF, ministro Cezar Pe-
luso, cobre do Executivo os 
recursos necessários para a 
implementação do PCS. Em 
2006, no PCS-3, a então pre-
sidente do Supremo, minis-
tra Ellen Gracie, foi pessoal-
mente até o Presidente Lula 
e exigiu a valorização dos 
servidores do Judiciário.

Estamos chegando num mo-
mento crucial. Com movimen-
tações importantes em Brasília, 
votação de orçamento, emen-
das ao PL 6613/09 e possíveis 
negociações à vista. Se houver 
algum recuo em nossas fileiras, 
poderemos amargar um “acor-
do” muito desfavorável, com 
rebaixamento da proposta ou 
parcelamento a perder de vis-
ta. Ou ainda, o congelamento 
salarial, como o pretendido 
pelo governo Dilma.

Por isso, a greve deve 
continuar e crescer!

Abertura do 8º Torneio de Futebol Society do Sintrajud no dia 14/09

Jesus Carlos

Os colegas do MPU/
DF entraram na gre-

ve pela aprovação do PL 
2199/2011, que institui o 
subsídio como forma de 
remuneração da categoria. 

Apesar da divisão que 
instalou pelo debate sobre 
a forma de remuneração 
dos servidores do Judiciário 
e do MPU, mais uma vez a 
história nos ensina que seja 
pelo PCS-4 ou pelo Sub-
sídio, somente com uma 
forte greve será possível 
superar a política de conge-
lamento salarial imposta há 
mais de cinco anos.

Os servidores do Judici-
ário e do MPU em greve se 
somarão às atividades pro-
postas na próxima semana 
em Brasília.    

Servidores 
do Ministério 
Público da União 
de Brasília 
aderem à greve

Nesta semana foi 
divulgado que o 
banco Itaú teve R$ 
3,807 bilhões de lucro 
no terceiro trimestre, 
com aumento de 
25,5% ante o mesmo 
intervalo em 2010. 
No acumulado de 
janeiro a setembro, 
os ganhos do ban-
co chegaram a R$ 
10,940 bilhões, com 
expansão de 16,0% 
no confronto com 
igual intervalo em 
2010. Os bancos são 
os principais donos 
dos títulos da dívida 
pública brasileira. 



Departamento Econômico do Sintrajud 
elabora estudo sobre a implementação do 
PCS conforme emendas apresentadas na CMO

Estudo realizado pelo Departamento Econômico do Sintrajud aponta como seria a implementação do PCS-4, conforme o 
conteúdo das emendas apresentadas ao PL 6613/09 na Comissão Mista do Orçamento (CMO).  

As tabelas estão distribuídas em duas formas: 4 parcelas e 6 parcelas.
Somente a ampliação e o fortalecimento da greve em todo país possibilitará a implementação do projeto na sua forma 

original, com o menor número de parcelas, como já vem sendo defendido.  
A participação de cada servidor neste momento em que são apresentadas várias propostas de emendas ao PCS será decisi-

va. Ela poderá definir como será a implementação do nosso plano. Todos à greve, PCS Já!

Tabelas PL 6613-2009 -  PCS IV -  Em 6 Parcelas Semestrais - 2012, 2013 e 2014



Tabelas PL 6613-2009 -  PCS IV -  Em 4 Parcelas Semestrais - 2012 e 2013


