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31 dias para garantir
reajustesalarial

A chuva não desanimou os servidores públicos
que ontem, 31, fizeram Ato Unificado no Centro
da Capital (veja no verso). A intransigência do Go-
verno Dilma também não vai nos desanimar. Na
quinta, dia 2, os servidores fazem paralisação
de duas horas, das 15 às 17 horas, com
Assembleia no TRE-SC.
A proposta orçamentária do Judiciário deve ser

enviada até 15 de agosto para o Executivo, e o go-
verno, por outro lado, tem até o dia 31 de agosto
para encaminhar a proposta de Lei Orçamentária
Anual de 2013 para o Congresso.
Na noite da segunda-feira, 30, representantes da

Fenajufe, Condsef e CUT reuniram-se com o pre-
sidente do STF, ministro Ayres Britto, para cobrar
o PL 6613/09, que revisa o PCS da categoria. Os
dirigentes sindicais defenderam que os trabalha-
dores do Judiciário, por meio da Fenajufe, devam
participar das negociações entre a cúpula do Judi-
ciário e o Executivo para discutir a pauta de reivin-
dicação dos servidores.
O ministro afirmou que a proposta orçamentá-

ria do Judiciário a ser enviada à Secretária de Or-

çamento Federal (SOF) contemplará a revisão sa-
larial prevista no PL 6613/09, com
implementação em quatro parcelas, a partir de ja-
neiro de 2013, mas não detalhou os termos da
reunião que teve com a presidenta Dilma no dia
23. O chefe do Poder Judiciário, como vem di-
zendo desde que assumiu, mais uma vez afirmou
que continua empenhado para conseguir uma de-
finição favorável à revisão salarial, embora ainda
não haja acordo nas conversas com o governo. Por-
tanto, nada está garantido e queremos reajuste re-
troativo a este ano! Para tanto precisamos ir à luta.
Nesta quinta-feira, vamos parar duas horas e fa-
zer o debate sobre o indicativo de Greve.
Os servidores no Distrito Federal irão entrar

em Greve a partir desta quarta-feira, 1º de agos-
to. Em outros estados, como São Paulo e Mato
Grosso, os servidores já decidiram deflagrar o
movimento no dia 8 de agosto. Amanhã será a
nossa vez de debater e nos preparar para um mês
decisivo na luta pelo reajuste salarial. O prazo
para incluir no orçamento é 31 de agosto. Va-
mos à luta!

Amanhã tem paralisação de 2 horas e Assembleia
no TRE para decidir se vamos ter Greve

IMPORTANTE!
Precisamos medir o tamanho da nossa força! Debata em seu setor e local de trabalho, com os colegas,
a possibilidade de paralisação de duas horas uma vez por semana ou diariamente, de um dia ou por
tempo indeterminado. Informe o Sindicato para que tenhamos elementos sobre a situação de cada
unidade para levarmos uma melhor avaliação do conjunto da categoria para a Assembleia do dia 2.



Liminar impedeadivulgação
nominalda remuneraçãode servidores

Luta está namídia

O SINTRAJUSC, através da
Assessoria Jurídica, obteveme-
dida liminar impedindo a divul-
gação nominal da remuneração
dos servidores nos sites oficiais
da Justiça Federal, Eleitoral e do
Trabalho.
A decisão decorreu do

ajuizamento da ação ordinária nº
5013278-45.2012.404.7200, na
qual oSindicato, comfundamen-
to nos direitos constitucionais à
vida privada e à intimidade e na
potencial ameaça à segurança do
servidor e de sua família, busca
evitaraampladivulgaçãodonome
completo dos substituídos,
acompanhado dos seus respecti-

vos salários e locais de trabalho.
A liminar foi concedida pelo

Juiz Titular da 3ª Vara Federal,
Dr. Osni Cardoso Filho, que, en-
tre outros argumentos, ressalvou
que nem aLei daTransparência,
nem qualquer outra norma, per-
mitem que sejam publicadas de
forma individualizada informa-
ções pessoais que digam respei-
to à intimidade, vida privada,
honra e imagem. "Assim, sem
haver consentimento expresso
da pessoa que se encontra no
exercício de cargo ou função
pública, tudo o que lhe disser
respeito e que tangencie a inti-
midadeeavidaprivadanãoépas-

sível de ser divulgado individu-
almente, demodo a permitir que
se saiba, por exemplo, quanto
recebemensalmente, quanto re-
colhe como imposto de renda, se
aufere vantagens como auxílio
transporte, se foi indenizada por
férias não usufruídas ou se tem
descontada pensão alimentícia",
disse o magistrado.
Com essa decisão, os Tribu-

nais serão oficiados para que não
divulguem publicamente, por
qualquer meio, as informações
relativas à remuneração dos ser-
vidores, se acompanhadas de
identificação nominal. Fonte:
Pita Machado Advogados

POSTURADOGOVERNO
PODERADICALIZAR
GREVEDOSSERVIDORES
Fonte: Carta Maior
�Prolongamento das negociações
aliado amedidas duras, como
corte de ponto e decreto 7777,
acirramânimodomovimento
grevista que deve elevar o tom em
ato nesta terça-feira (31) na
EsplanadadosMinistérios�.

JUDICIÁRIOFAZPRESSÃO
Fonte: Correio Braziliense
�A demora do governo em respon-
der as reivindicações
dos servidores tem engrossado o
coro da paralisação, que
teve início em junho. (...) trabalha-
dores de cerca de 30
entidades estão parados. E a
prorrogação do prazo para a
apresentação de uma proposta
pode fazer com esse nú-
mero cresça. Os funcionários do
Judiciárioprometemcruzar
os braços (...)�.

SERVIDORES FEDERAIS DO
JUDICIÁRIO NO
DF DECIDEM PARAR NA
QUARTA
Fonte: Valor Econômico
�Os servidores federais do Judiciá-
rio no Distrito Federal
vão aderir nesta quarta-feira (1º) à
paralisação dos
funcionários públicos, em greve há
41 dias�.

Ato Unificado
dos servidores
públicos
ocorreu
terça na
Capital
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