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A gente ouve muito essa história
de "vestir a camisa", típica do jar-
gão empresarial. Vestir a camisa da
produtividade, da eficiência e, ago-
ra, da Meta 2. Pois o SINTRA-
JUSC convida você a vestir outra
camisa, aquela laranja, que repre-
senta as nossas reivindicações jun-
to aos Tribunais Superiores em de-
fesa dos trabalhadores, do Judiciá-
rio e da sociedade.

Nesta quarta-feira, 23, Dia Na-
cional de Luta, vamos colorir os lo-
cais de trabalho e mostrar à cúpula
do Judiciário que os servidores es-
tão mobilizados e prontos para a luta
pelo Plano de Carreira.

RECORDES À CUSTA DE
QUEM?

O atendimento da Meta 2 virou
bandeira do CNJ, e busca identifi-
car os processos judiciais mais anti-
gos e adotar medidas para o julga-
mento de todos os processos distri-
buídos até 31 de dezembro de 2005.
O mote é "bater recordes é garantir
direitos".

Dos gabinetes do CNJ não pa-
ram de sair resoluções e portarias
cobrando pressa, produção de es-
tatísticas, divulgação de resultados.
Sobre jornada de trabalho excessi-
va, trabalho nos finais de semana,
saúde dos trabalhadores, nada se
fala. Para longe disso, agora o Con-
selho determinou a jornada de oito
horas diárias de trabalho e 40 horas
semanais para os servidores dos Ju-
diciários Federal e Estadual.

Para atender as diretrizes do CNJ
com relação à tal Meta 2, no dia 11
de setembro o TRT12 divulgou a

Portaria 627, que disciplina a parti-
cipação do Tribunal na campanha. A
título de reconhecimento e incentivo,
a Administração, diz a Portaria, "en-
caminhará ao Tribunal Pleno propos-
ta para a inserção na Resolução Ad-
ministrativa nº 07/2006, que estabe-
lece critério de aferição para promo-
ção de magistrados por merecimen-
to, regra reconhecendo e incentivan-
do a atuação dos Juízes que realiza-
rem esforços para o cumprimento
das metas de nivelamento e projetos
desencadeados pelo Conselho Na-
cional de Justiça ou Conselho Supe-
rior da Justiça do Trabalho, em es-
pecial, os voltados à solução dos
conflitos".

Isto tem tudo a ver com outra
decisão do CNJ, a Resolução Con-
junta n.1, de 4 de agosto de 2009,
que dispõe sobre a adoção de me-
didas destinadas à redução da taxa
de congestionamento nos órgãos ju-
diciários de primeiro e segundo
graus. Para isso, dentre outras me-
didas, o artigo 1º diz que é necessá-
rio o seguinte: "d) a edição de regras
que reconheçam e incentivem a atu-
ação dos magistrados ou servidores,
com vista ao cumprimento da referi-
da meta [a Meta 2], em regime de
esforço concentrado ou de presta-
ção de serviço em caráter excepci-
onal, para fins de promoção ou as-
censão na carreira."

ORDEM É ACELERAR
A Portaria do TRT12 também

menciona que os juízes titulares de
Varas do Trabalho ou no seu exercí-
cio deverão informar quais servido-
res participaram dos projetos e even-

Nossa Meta é a luta
tos promovidos pelo CNJ ou CSJT
"para o registro de louvor na sua
pasta funcional". O mesmo vale para
servidores em avaliação para promo-
ção, progressão funcional ou está-
gio probatório. Eles terão observa-
ção positiva na pasta funcional se
participaram dos chamados do CNJ.

Como se vê, por todos os lados
a ordem é acelerar. Enquanto isso, o
nosso projeto de revisão salarial ca-
minha a passos lentos. Por isso te-
mos que, mais uma vez, vestir a ca-
misa, mas a da nossa luta!

AÇÃO SINDICAL
No dia 17 de setembro, os Co-

ordenadores do SINTRAJUSC Luiz
Severino Duarte, Paulo Roberto Ko-
inski e  Luiz Roberto Silveira reuni-
ram-se com o novo Diretor do Foro
da Subseção da JF em Florianópo-
lis, Juiz Alcides Vettorazzi, para falar
sobre as reivindicações dos traba-
lhadores em relação ao Plano de
Carreira e à revisão salarial.

O Diretor do Foro ressaltou que
a luta dos servidores por melhores
salários e condições de trabalho é
do interesse da Administração, por-
que o que faz o Judiciário andar são
as pessoas que nele atuam. Inde-
pendentemente da necessidade de
se avaliar a atividade desenvolvida
pelos trabalhadores públicos, des-
tacou, eles não podem ser cobra-
dos a ponto de exaurir a força físi-
ca e intelectual.

As reivindicações também foram
levadas, no dia 4 de setembro, ao pre-
sidente do TRESC, desembargador
Cláudio Barreto Dutra, e à presidên-
cia do TRT12 no dia 26 de agosto.


