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REUNIÃO AMPLIADA INDICA
GREVE PARA 14 DE AGOSTO

O SINTRAJUSC faráAssembleia no dia 17 de
julho para deliberar sobre o encaminhamento da
reunião ampliada da Fenajufe, realizada domin-
go passado (06/07), quando 70 delegados, repre-
sentando 16 sindicatos, fizeram um grande deba-
te sobre a campanha salarial 2014 e aprovaram
um calendário de mobilização e atividades, com
indicativo deGreve nacional para o dia 14 de agos-
to.
O objetivo maior da indicação desta data é for-

çar o Executivo a respeitar a autonomia do Judi-
ciário e, assim, não retirar da proposta orçamen-
tária o montante relativo ao pagamento do rea-
juste dos servidores.
O Sindicato também enviou nesta semana, a

19 parlamentares catarinenses, osAbaixo-Assina-
dos e as fotos dos servidores do TRE e ZEs fei-
tas no Ato realizado em 25 de junho pela valori-
zação dos servidores da Justiça Eleitoral e para a
manutenção da qualidade da prestação jurisdicio-
nal na JE.
O material também foi enviado para o presi-

dente do STF, ministro Joaquim Barbosa, ao pre-
sidente do TSE, ministro Dias Toffoli, e aos rela-
tores, na Câmara dos Deputados, de dois proje-
tos de interesse dos servidores (PLs n. 6613/2009
e 7027/2013), João Dado (SD/SP) e Gabriel Cha-
lita (PMDB/SP).
O Abaixo-Assinado afirma que a Justiça Elei-

toral conquistou um patamar de excelência que a
transformou em símbolo de segurança, interna-
cionalmente reconhecido, que conferiu ao siste-
ma eleitoral brasileiro credibilidade ímpar, e que a
manutenção e a captação de talentos e de recur-
sos humanos de alto nível depende da recompo-
sição dos padrões remuneratórios.
�Em razão disso, os abaixo-assinados manifes-

tam-se pela aprovação do PL n. 6613/2009 - pla-
no de cargos e salários dos servidores do Poder
Judiciário-, pela aprovação do PL 7027/2013 -
que equilibra níveis de remuneração dos servido-
res nas Zonas Eleitorais - e pela regulamentação
do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal -
revisão geral e anual das remunerações/data-
base�, conclui o documento.

PL 6613/2009
A assessoria parlamentar da Fenajufe emitiu,

semana passada, parecer sobre o relatório favo-
rável à aprovação do PL 6613/2009, apresentado
na Câmara pelo deputado João Dado (SD/SP),
relator do projeto salarial do Judiciário Federal. O
texto não acata a proposta de substitutivo elabo-
rada pela comissão de negociação e levada ao
parlamentar pela direção-geral do STF.
Entre as alegações do relator para não acatar a

proposta, a de que as adaptações solicitadas na
tabela de vencimentos, reduzindo de 15 para 13 a
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quantidade de padrões de cada
cargo, alteram o mérito do pla-
no e contrariam a competência
da Comissão de Finanças e Tri-
butos (CFT) sobre a matéria.
Outro impedimento seria a ex-
clusão de valores corresponden-
tes aos dois padrões iniciais de
cada cargo, que implicariam au-
mento de despesa em relação ao
projeto inicial.
De acordo com o parecer da

Federação, os dois impeditivos
podem ser sanados com a �alo-
cação da dotação orçamentária

necessária para implementação
do Substitutivo encaminhado
pelo STF.� Caberia à CFT ape-
nas adequar do texto ao orça-
mento existente, não exorbitan-
do, assim, de suas competênci-
as.
Segundo a assessoria, �os

parlamentares poderiam aprovar
um requerimento de urgência ur-
gentíssima para levar o projeto
ao plenário da Câmara dos De-
putados, tendo em vista que este
é soberano para efetuar quais-
quer adequações, inclusive o

EDITALDE CONVOCAÇÃODEASSEMBLEIAGERALEXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhado-
res no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina
(SINTRAJUSC), conforme estabelece o artigo 38 do Estatuto Sindical,
faz saber aos trabalhadores do Judiciário Federal de Santa Catarina que
será realizada ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 17 de
julho do ano de 2014, quinta-feira, às 16h00, na rampa do TRT (Rua
Esteves Júnior, 395, 88015-130, Centro, Florianópolis, SC), com os se-
guintes pontos de pauta:

1-Informes;

2-Campanha Salarial;

3-Deliberação sobre a mobilização e Greve por tempo indeterminado;

Coordenação Geral do Sintrajusc

Florianópolis, 10 de julho de 2014.

OSINTRAJUSC fará duasAs-
sembleias Setoriais na próxima
semana.Veja as datas e a pauta:

Dia 15 - Terça, 16h: JF
Pauta: CampanhaSalarial

Dia 16 - Quarta, 16h: TRE-SC
Pauta:CampanhaSalarial e Pla-

no de Saúde dos servidores

Dia 17 - Quinta: TRT-SC
AssembleiaGeral

mérito�. O relatório sobre o PL
diz ainda que qualquer ajuste em
projetos de lei deve ser encami-
nhado pelo titular que detém o
poder de iniciativa, no caso, com
a assinatura do presidente do Su-
premo, o ministro Joaquim Bar-
bosa (foi o Diretor-Geral do Su-
premo que assinou o documen-
to). Na reunião ampliada da Fe-
najufe foi aprovado que se pres-
sione para que o ministro Joa-
quim Barbosa assine o docu-
mento e o reenvie à Câmara.
Com informações do Sintrajud

Veja os demais encaminha-
mentos da reunião ampliada da
Fenajufe.

Calendário aprovado:
16/07 - Ato nacional no

EM AGOSTO TEM DIA NACIONAL DE LUTA
STF
07/08 - Dia nacional de luta

nos estados, com ato no STF
09/08 � reunião ampliada da

Fenajufe
17/07 a 08/08 � rodada de

AssembleiasSetoriais

assembleias nos estados e DF
para preparar a Greve
14/08 � indicativo de Gre-

ve nacional por tempo inde-
terminado, a ser submetido às
assembleias de base


