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MPOG quer atropelar
autonomia do Judiciário

Sexta, dia 20, paralise domeio-dia às 14h
ATO NA OAB - TODOS PELO PCS

Luta
no

país

Dirigentes sindicais vão cobrar do Supremo
Tribunal Federal uma posição sobre a notícia de
que a Secretaria de Orçamento e Finanças, do
Ministério do Planejamento, trabalha com a ela-
boração de uma proposta orçamentária para 2013
sem a previsão de recursos para os projetos sa-
lariais do Judiciário Federal e do MPU.

Por conta da inexistência de um acordo entre
o Executivo e o Judiciário Federal até o momento
acerca dos projetos salariais, a SOF teria optado
por, de antemão, excluir da proposta que está
sendo elaborada a parte do pré-limite para o or-
çamento apresentada pelos tribunais superiores
que prevêem recursos para o PCS4. O prazo para
o Planejamento remeter a proposta ao Congres-
so Nacional é 31 de agosto.

Ao agir assim, a Secretaria de Orçamento e
Finanças estaria outra vez desrespeitando a au-
tonomia entre os poderes prevista na Constitui-
ção Federal e assinalada em recente parecer do
procurador-geral da República, Roberto Gurgel.

Diante da falta de avanços nas negociações
e da ameaça de o Planejamento outra vez igno-
rar o orçamento do Judiciário, servidores des-
tacam a necessidade de preparar uma nova eta-
pa na mobilização nacional para reverter este
quadro.

Em Assembleia em SC realizada no dia 12
de junho, os servidores aprovaram a proposta
de que a Fenajufe convoque imediatamente uma
Reunião Ampliada para que os Sindicatos de
base e a Federação debatam o quadro atual e
definam os rumos da luta pela revisão salarial.

Neste momento, todos os servidores estão
convocados a participar das atividades, sob pena
de ficar um "sem limite" de tempo sem qual-
quer reajuste a mais no contracheque. Nesta
terça-feira começa a circular o abaixo-assina-
do que será entregue sexta-feira, em
Florianópolis, para a Ministra do TSE Cármem
Lúcia, que participará de atividade na OAB. Com
informações do Sintrajud

Na sexta-feira, 13, um grupo de servidores do TRE da Paraíba recebeu a presidente do TSE, ministra
Cármem Lúcia, com as palavras de ordem "Uste uste uste, queremos reajuste!", em sua visita a João
Pessoa. A ministra esteve na Estação Ciência para o Seminário de Aprimoramento Eleitoral promovi-
do pelo Tribunal Eleitoral. Os servidores levantaram faixas e bandeiras pela aprovação do PCS e
distribuíram panfletos que explicam a situação da categoria, que está há seis anos sem reajuste.


