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PL 6613 (PCS) está na pauta
da CFT desta quarta-feira

Conforme acordo firmado entre os parlamentares
membros da Comissão de Finanças e Tributação (CFT),
para inclusão e apreciação do Projeto de Lei 6613/
2009, que "altera dispositivos da Lei nº 11.416, de 15
de dezembro de 2006, Plano de Carreira dos Servido-
res do Poder Judiciário da União", a matéria é o item
25 da pauta da Sessão Ordinária de 11/04/2012, quar-
ta-feira.

O relator, deputado Roberto Policarpo (PT/DF) apre-
sentou parecer pela compatibilidade e adequação orça-
mentária e financeira do PL 6613/2009, das emendas apro-
vadas na Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, com as emendas de adequação de nº 1 e 2
por ele propostas, bem como pela prejudicialidade das
emendas de nº 1/2010, 2/2010, 1/2011 e 3/2011 apre-
sentadas pela Comissão de Trabalho.

Em seu parecer, Policarpo apresentou duas emen-
das, uma para que  os efeitos financeiros decorrentes
da lei fiquem condicionados à aprovação de autoriza-
ção em anexo próprio da lei orçamentária anual com a
respectiva dotação suficiente, nos termos do artigo 169,

§ 1º, da Constituição Federal, e a outra para que os
efeitos financeiros decorrentes da lei sejam implan-
tados em 4 (quatro) parcelas, distribuídas em janeiro
de 2013 - 25% (vinte e cinco por cento); julho de
2013 - 25% (vinte e cinco por cento); janeiro de 2014
- 25% (vinte e cinco por cento) e julho de 2014 -
25% (vinte e cinco por cento).

Vale lembrar que esta é apenas uma proposta, sem
garantia de que será ou não apreciada nesses termos
na Câmara e no Senado.

Essa emenda de adequação apresentada por Poli-
carpo é de uso costumeiro da CFT, que já utilizou
este instrumento em vários momentos para aprova-
ção de projetos de leis que não estavam expressa-
mente no anexo V da Lei Orçamentária Anual. O acor-
do para a inclusão na pauta e apreciação do PL 6613/
2009 não impede que o governo use o Regimento
Interno da Câmara dos Deputados e solicite vista da
matéria. A sessão será realizada no Anexo II, Corre-
dor das Comissões, Plenário 4, às 10h. Informações
de Alexandre Marques, Assessor Parlamentar

O deputado Roberto Policarpo, em que pese o esfor-
ço pela aprovação do PCS, não discutiu com a categoria
a proposta de parcelamento em 2013 e 2014. O acordo
também não foi debatido com a Fenajufe e todos os Sin-
dicatos filiados. Na mais recente Reunião de Diretoria da
Federação, da qual participou um representante de cada
Sindicato, foi reiterado que a  proposta da Fenajufe é a

de aprovação e início do pagamento do PCS ainda em
2012.

É bom lembrar que a votação na CFT é apenas
mais uma etapa na luta pela aprovação do PCS, e
portanto é fundamental a mobilização da categoria,
porque assim foram votados e aprovados os três PCSs
anteriores.

Mobilização temque continuar



NOTAS
*Veja na página do SINTRAJUSC a entrevista que
o coordenador geral Sérgio Murilo de Souza conce-
deu à TV Floripa sobre a Funpresp.

*Os Agentes de Segurança do TRT reúnem-se no
dia 12 de abril, na sala dos motoristas, às 13 horas,
para debater a TAF e questões específicas.

*Os servidores do TRE/SC reúnem-se no dia 13 de
abril, no Tribunal, às 16 horas, para debater a assis-
tência à saúde.

*O SINTRAJUSC reuniu-se no dia 3 de abril com a Di-
retora Geral do TRT para se informar sobre os encami-
nhamentos para o pagamento de juros dos atrasados da
URV. Na reunião feita em março, a informação foi a de
que o repasse financeiro dos valores ainda não tem data
definida. Quando o repasse ocorrer, o Serviço de Prepa-
ro de Pagamento precisará de 20 dias para fazer a inclu-
são na folha de pagamento. Segundo a Diretora Geral, na
reunião no dia 3, o CSJT está fazendo uma auditoria nos
Tribunais de todos os estados para saber quanto já foi
pago, a quem, com os respectivos critérios para os cálcu-
los. O TRT12 está respondendo novas solicitações do
Conselho e se comprometeu a finalizar o processo no pra-
zo, que termina na quarta-feira, dia 11.

O SINTRAJUSC irá realizar, na próxima semana,
três Reuniões Setoriais para discutir, com a categoria, a
campanha salarial, o PCS e temas específicos de cada
justiça. O Fórum dos SPFs em Santa Catarina, em reu-
nião feita na semana passada, decidiu organizar um DIA
NACIONAL DE LUTA em 25 de abril, com panfleta-
gem no Terminal Central, em Florianópolis. É importan-
te que os servidores participem das Reuniões para de-
bater os assuntos de cada Justiça e a participação dos
servidores do Judiciário nos próximos passos da mobi-
lização pelo PCS e pela revisão salarial.

A luta também terá novos desdobramentos no dia
19 abril, quando trabalhadores do Judiciário e Ministé-
rio Público da União irão a Brasília para o Ato Nacional
que dará "adeus" ao presidente do Supremo Tribunal
Federal, ministro Cezar Peluso, que se aposenta com-
pulsoriamente em setembro. Na gestão de Peluso, o
orçamento do Judiciário foi tratado com indiferença
pelos demais Poderes na discussão da Lei Orçamentá-
ria Anual. O ministro Ayres Britto, hoje vice-presidente

Reuniões Setoriais debatem campanha salarial,
PCS e temas específicos das três justiças

da Corte, ocupará a vaga do ministro Cezar Peluso, in-
clusive no Conselho Nacional de Justiça. A permanência
de Ayres Britto será breve, pois em novembro o ministro
fará 70 anos e terá que se aposentar.

CONFIRA  A  AGENDA
DAS PRÓXIMAS SEMANAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato
dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado
de Santa Catarina (SINTRAJUSC), conforme estabele-
ce o artigo 38 do Estatuto Sindical, faz saber aos trabalha-
dores do Judiciário Federal de Santa Catarina que será
realizada ASSEMBLEIA GERAL/ATO, no dia 19 de abril
do ano de 2012, quinta-feira, às 16 horas, na rampa do
TRT, na Capital, com os seguintes pontos de pauta:
1 - Informes gerais;
2 - Jurídico;
3 - Campanha dos SPFs/Ato Unificado;
4 - Luta pelo PCS e lutas específicas da categoria;
5 - Uso do Fundo de Mobilização e Luta;
6 - Eleição de delegados para a XVII Plenária da Fe-
najufe em maio;
7 - Escolha de observadores para o Congresso da CSP/
Conlutas no final de abril;
8 - Discussão e deliberação sobre a comissão de pla-
nejamento estratégico do TRT.
Florianópolis, 10 de abril de 2012
Coordenação Geral do SINTRAJUSC

Reuniões Setoriais (temas específicos):

*Justiça do Trabalho: dia 16 de abril, às 13h30
no TRT

*Justiça Eleitoral: dia 17 de abril, às 13 ho-
ras, no TRE/SC

*Justiça Federal: 18 de abril, às 17 horas, na
sede da JF na Capital

*TRT: dia 19 de abril, às 16 horas, na rampa
do Tribunal

ASSEMBLEIA GERAL/ATO:


