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MOÇÃO

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - TJRS

Vimos, de público, manifestar solidariedade aos Oficiais de Jus�ça gaúchos, que acompanham com
preocupação os trabalhos da Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários do TJRS.

A expecta�va dos Oficiais de Jus�ça era de que esse cargo público, finalmente, pudesse vir a ser
organizado e valorizado numa carreira, com possibilidades de progressões e promoções por critérios
justos e transparentes.

No entanto, eles informam que, ao invés disso, as mudanças propostas pela Comissão levam à redução
do preenchimento dos 469 cargos vagos de oficiais de jus�ça existentes. Além disso, não recupera as
perdas inflacionárias dos úl�mos seis anos de congelamento salarial, inclusive, das despesas
indenizatórias com combus�vel e manutenção dos seus veículos próprios, colocados a serviço do
judiciário na prestação do trabalho prestado à população, nesse período.

Certamente o desmonte estrutural desta importante função pública afetaria não somente os oficiais, mas
toda a comunidade gaúcha, para a qual os serviços públicos ofertados perderiam em qualidade.

Defendemos, para todo o funcionalismo público, manutenção de direitos adquiridos, critérios justos e
transparentes para ajustes nos planos de carreira, bem como diálogo, par�cipação e controle social na
gestão pública.

Que os Oficiais de Jus�ça sejam respeitados e ouvidos!

 

Porto Alegre, 30 de Setembro de 2020

 

Vereador Marcelo Sgarbossa
Par�do dos trabalhadores

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Sgarbossa, Vereador, em 30/09/2020, às 11:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.
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