
18 de agosto de 2011

STF decide e MPOG terá que mandar os
valores necessários ao pagamento do reajuste

PL 6613

DELEGADOS SINDICAIS
As eleições vão até amanhã,
17 de agosto. Confira a lista

no nosso site e participe!

www.sindjusdf.org.br

O diretor-geral do STF informou, na ma-
nhã desta terça-feira (16), ao deputado Po-
licarpo (PT/DF) que o MPOG já foi avisado
que deverá encaminhar ao Legislativo a
proposta como foi aprovada pelo Judiciá-
rio. Essa posição do Supremo– de assu-
mir sua responsabilidade na aprovação
do PCCR - era esperada pela categoria
desde 2010 quando o acordo firmado
entre Peluso e Lula foi simplesmente
desconsiderado pelo Ministério do Pla-
nejamento, que deixou de incluir os va-
lores do PL 6613/2009 na proposta orça-
mentária enviada ao Legislativo. Na oca-
sião, o MPGO tomou essa atitude mes-
mo depois dos presidentes do STF e da
República terem feito um acordo e o Su-
premo ter fomalizado o montante neces-
sário para honrar esse acordo por meio

do ofício GP 304 de 28 de julho de 2010.
Preocupado com a possibilidade de o

Executivo repetir essa atitude autoritária,
o Sindjus enviou ofício no dia 28 de julho
de 2011 ao STF e conversou com vários
ministros ao longo das últimas semanas.
No documento mencionado, o Sindjus lis-
tou os diversos julgados do Supremo Tri-
bunal Federal que impediam o Executivo
de cortar os valores do orçamento do Judi-
ciário. Prevalecendo os argumentos apre-
sentados, no dia 4 de agosto, o STF enca-
minhou sua proposta orçamentária, para
o exercício 2012, ao Executivo para devida
inclusão na PLOA.

Seguindo o exemplo do STF, todos os
tribunais incluíram os valores necessários
ao pagamento do reajuste e encaminharam
suas propostas orçamentárias ao MPOG.

Desde o ano passado, o Poder Executivo
tenta criar todo tipo de dificuldade para apro-
var os PL 6613 e PL 6697. A manobra da vez, e já
denunciada pelo Sindjus, é a realização de au-
diência pública (17 de agosto) para discutir tais
projetos. É importante lembrar que uma audi-
ência com a mesma finalidade já havia sido re-
alizada pela CTASP, em 27 de abril de 2010.

O Poder Judiciário já informou que deu os
esclarecimentos devidos à comissão de mérito
do projeto, ou seja, à Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público. "Como não
cabe à CFT promover alterações no modelo re-
muneratório, e tendo em vista que já presta-
mos todas as informações solicitadas pela co-
missão, consideramos desnecessária a audiên-
cia pública", afirmou o DG.

Medidas protelatórias
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O Conselho de Assessoramento Su-
perior do Ministério Público União
(CASMPU) aprovou na última quar-
ta-feira (10), a proposta de plano plu-
rianual da instituição para o período
de 2012 a 2015 e a proposta orça-
mentária do Ministério Público da
União (MPU) para o exercício finan-
ceiro de 2012.

 Em relação às despesas com pes-
soal e encargos sociais, a proposta in-
cluiu o reajuste dos membros do MPU,
o plano de cargos e salários dos ser-
vidores (PL 6697/2009) e o provimen-
to de cargos e funções para 2012.

Começou hoje (16) e vai até amanhã (17), a eleição de dele-
gados sindicais do Sindjus. As urnas estão percorrendo os locais de
trabalho do Judiciário e do MPU onde há candidatos inscritos. No
caso dos aposentados, a eleição é feita na sede do sindicato.

 Para conferir a lista de candidatos, acesse o nosso site
(www.sindjusdf.org.br). Vale ressaltar que a votação não é por ór-
gão, mas por local de trabalho. A listagem de votação será de acor-
do com o que consta no sistema cadastral do Sindjus. Ligue para o
SAF (3212-2613) e atualize seus dados.

 Pode votar todo filiado que tiver mais de 60 dias de inscrição
no quadro social, tiver quitado as mensalidades até trinta dias an-
tes das eleições e estiver no gozo dos direitos sociais garantidos
no estatuto. Participe: ajude a construir um Sindjus ainda melhor.

CASMPU garante recursos
para implementar PL 6697

Eleição de delegados
sindicais: participe!


