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A nossa última Assembleia
avaliou que amobilização nacio-
nal do Judiciário Federal, ten-
do à frente os cinco estados que
conseguiram fazer Greve, foi
fundamental para termos algu-
mas vitórias valiosas, como a
mudança total de postura do
CNJ em relação à PEC 59/13,
que tratava da unificação das
carreiras do Judiciário Federal
com os estaduais. Isso seria dar
um cheque em branco para a
cúpula do Judiciário, o que sig-
nificaria provavelmente a sepa-
ração da nossa categoria da Lei
8112/90, abrindo espaço tam-
bémpara uma carreira à parte na
terceira instância (Supremo e
tribunais superiores).
Outra vitória importante foi

a abertura de uma mesa de ne-
gociações no STF, conseguida
depois de oito meses do primei-
ro pedido protocolado pela FE-
NAJUFE. Graças à mobiliza-
ção, ameaça de Greve e da pró-
pria Greve e de paralisações
parciais ou de horas, a comis-
são aprovou o substitutivo ao PL
6613/09, com a GAJ a 90%,
sendo que o STF encaminhou a
proposta orçamentária com essa
previsão ao Congresso Nacio-
nal.

Luta desde janeiro
OSINTRAJUSC se sente or-

gulhoso da nossa luta aqui no
estado, pois, tirando os estados
que de fato entraram emGreve,
Santa Catarina foi um dos que

Maldaner e Uczai (foto abaixo)
receberam Sindicato
e também servidores

Mobilização dos servidores
faz pauta avançar no STF

mais se mobilizou. Começa-
mos a nos mobilizar já em ja-
neiro, com um ato unificado
dos SPFs na frente do prédio da
Justiça Federal em Florianópo-
lis, e de lá para cá tivemos um

intenso calendário de lutas com
nossa participação em todos os
dias de apagões ou de mobili-
zação nacional.
Foi fundamental a participa-

ção da nossa categoria na Justi-
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ça Federal de Florianópolis,
Chapecó, Blumenau, Lages, Ita-
jaí, Criciúma, Joaçaba, Tubarão,
Laguna etc, bem como da Jus-
tiça Eleitoral, tendo os colegas
do TRE à frente e contando ago-
ra com uma massiva participa-
ção dos colegas dos cartórios
eleitorais de praticamente todo
o estado (são muitas fotos, veja
na Galeria de Fotos no site
www.sintrajusc.org.br).
Na Justiça do Trabalho ainda

há muito a fazer, mas mesmo
assim temos que registrar a par-
ticipação de colegas de setores
doTRT, dasVaras doTrabalho e
distribuição de Florianópolis,

Blumenau, Imbituba, São José,
Palhoça e Criciúma.

Ato na Justiça Eleitoral
Como encaminhamento da

últimaAssembleia foi aprovado
Ato no dia 25 de junho no TRE
e cartórios. Queremos agrade-
cer aos colegas da Justiça Elei-
toral por terem participado em
massa e mostrado o nosso po-
tencial de luta. Os colegas se
mobilizaram para assinarAbai-
xo-Assinado que será enviado
aos relatores dos Projetos de
Lei de interesse dos servidores,
aos demais parlamentares deSC,
ao STF e ao TSE, assim com

fotos feitas nas ZEs.
Deliberou-se também que

iremos mais adiante realizar
atos assim na Justiça Federal e
do Trabalho. Na justiça traba-
lhista discutiremos, além das
reivindicações gerais, como a
data base e o PL 6613/09 , tam-
bém a situação das lotações,
cada vez mais apertadas nos se-
tores e varas, corte das FCs,
PJe-JT, enfim, de um quadro de
sucateamento dos serviços.

Pressão nos parlamentares
Outro encaminhamento já

realizado foi procurar os dois
deputados federais de Santa Ca-
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Ato dos servidores da Justiça Eleitoral
no dia 25 de junho
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tarina que participam daComis-
são de Finanças e Tributação da
Câmara dos deputados. Tanto o
deputado PedroUczai (PT), que
veio na sede do SINTRAJUSC
a convite da diretoria, como o
deputado Celso Maldaner
(PMDB), que recebeu uma co-
mitiva do Sindicato e da cate-
goria em Chapecó, se pronun-
ciaram favoráveis tanto ao
7027/13 (criação de cargos na
Justiça Eleitoral) como ao PL
6613/09. Contudo, o mais difí-
cil é conseguir que o Governo
Dilma/PT de fato negocie o PL
6613/09.
Mesmo com a boa vontade

dos parlamentares, se não hou-
ver muita pressão sobre o go-
verno ele não dará sinal verde
para a votação do projeto. Bas-
ta lembrar que há pouco Dilma
vetou uma emenda em um PL
que restituía em parte as licen-

ças sindicais com ônus para a
União. Essas licenças sindicais
faziam parte dos mais de 50 di-
reitos dos servidores públicos
federais que foram tirados na
época do governo FHC. A
emenda tinha sido votada por
todos os partidos com o único
voto contrário do PSDB, emes-
mo assim a presidente vetou.
Então só commuita luta é que

conquistaremos as tabelas do
PL6613/09. Temos que discu-
tir a preparação de uma forte
Greve nacional do Judiciário no
mês de agosto!
AHORAÉAGORA! NÃO

PODEMOSDEIXARPASSAR
ASELEIÇÕESGERAIS!
Santa Catarina tem que orga-

nizar uma forte Greve em todas
as cidades se queremos de fato
sermos vitoriosos nessa luta!
Coordenação do SINTRA-

JUSC

Seminário dos
técnicos em julho
No dia 26 de julho será reali-

zadooSeminárioEstadualdeSan-
ta Catarina pela Valorização do
Cargo de Técnico Judiciário, no
auditório da Justiça Federal, em
Florianópolis.
A atividade será promovida

pelo SINTRAJUSC e coordena-
da pelo Núcleo dos Técnicos do
Estado de Santa Catarina, objeti-
vando subsidiar o CONTEC -
Coletivo Nacional dos Técnicos
Judiciários, aprovado na Plenária
Nacional daFenajufe do dia 31 de
maio, e oGrupo deTrabalhoNa-
cional deCarreira da FENAJUFE
sobre o tema da valorização do
cargo de técnico judiciário.
O evento terá debates sobre

temas atuais relacionadas às car-
reiras de servidores públicos, em
especial a valorização do cargo de
técnico judiciário. Programação e
inscrição embreve!


