
Resoluções

Categoria luta por revisão
salarial e Plano de Carreira

10 DE SETEMBRO - DIA NACIONAL DE LUTA

Os delegados que participaram da
reunião ampliada da Fenajufe, nos dias
15 e 16 em Brasília, aprovaram uma
resolução que tem como objetivo a luta
de toda a categoria para garantir a
imediata revisão salarial e a continui-
dade do debate relacionado ao Plano
de Carreira dos servidores do Judici-
ário Federal.

Para garantir isso, os trabalhado-
res precisam dar continuidade ao pro-
cesso de mobilização iniciado em ju-
lho deste ano. O próximo Dia Nacio-
nal de Luta será em 10 de setembro.
O calendário aprovado inclui ainda
reunião da Diretoria Executiva da
Fenajufe, no dia 1º de setembro, e reu-
nião ampliada no dia 12 de setembro
[a confirmar].

A resolução aprovada rejeita a pro-
posta dos Diretores Gerais dos tribu-
nais superiores, especialmente a Gra-
tificação de Desempenho [GD], de-
fende a paridade entre os servidores
ativos e aposentados e reivindica a di-
minuição da diferença salarial entre
os cargos de auxiliares, técnicos e
analistas judiciários com base na ta-
bela de vencimentos contida na pro-
posta do GT de Carreira da Fenajufe,
aprovada na XV Plenária Nacional,
em Manaus. Ao aprovarem essa re-
solução, a Fenajufe e os sindicatos de
base terão que lutar, ainda, pela ma-

nutenção da GAS [Gratificação de
Atividade de Segurança] e da GAE
[Gratificação de Atividade Externa].

O coordenador geral da Fenajufe
Ramiro López explica que a resolu-
ção aprovada referente à revisão sa-
larial será entregue aos diretores ge-
rais e presidentes dos tribunais supe-
riores durante as reuniões que foram
solicitadas pela Federação. A próxi-
ma reunião será nesta quarta-feira
[19], às 16h, com o presidente do TST,
Ministro Milton de Moura França. No
dia 3 de setembro, a Fenajufe irá se
reunir com o presidente do TSE, Mi-
nistro Carlos Ayres Brito, após a Ses-
são do Pleno.

Confira abaixo o texto da re-
solução aprovada na reunião am-
pliada:

- Garantir a revisão salarial e a conti-
nuidade do debate sobre a carreira.
- Rechaçar a proposta dos Diretores
Gerais, em especial a Gratificação de
Desempenho, pois vincula avaliação
ao salário e quebra a paridade entre
ativos e aposentados.
- Defesa da paridade.
- Diminuir a diferença salarial atual
entre os cargos [auxiliares, técnicos
e analistas], tendo como parâmetro a
tabela da Fenajufe.

- Priorizar o incremento do vencimen-
to básico em relação a gratificações.
- Manter o pagamento da GAS e da
GAE.
- Questionar o aumento dos CJs.
- Defender a composição paritária do
Conselho Consultivo, explicitar atribui-
ções que garantam o estudo e a ela-
boração de propostas para qualificar
a carreira e garantir na lei prazo para
sua implantação.
- Reenquadramento dos auxiliares ju-
diciários.
- Criação dos cargos de Oficial de
Justiça, Agente de Segurança e Ins-
petor de Segurança.
- Rejeitar quaisquer propostas que tra-
gam perda de direitos.
- Convocação de nova reunião ampli-
ada após novo posicionamento dos Tri-
bunais sobre o projeto, bem como en-
vio imediato do mesmo ao Congresso
Nacional.
- Independentemente do encaminha-
mento de projeto salarial, que os sin-
dicatos divulguem e aprofundem o
debate na base sobre a proposta de
carreira da Fenajufe, e que no Con-
gresso Nacional de Fortaleza atuali-
zemos o debate e a proposta de Pla-
no de Carreira, e sejam definidos os
encaminhamentos necessários.

Fonte: Fenajufe
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Santa Catarina pronta para a
luta pela Carreira e contra a GD
As camisetas de cor laranja vestiram os traba-

lhadores que, no dia 14 de agosto, paralisaram as
atividades das 15 às 16 horas. Abaixo, ato em
Florianópolis, Araranguá e Criciúma; ao lado, traba-
lhadores em Chapecó e em Blumenau também se
mobilizaram para protestar contra a Gratificação de
Desempenho.

Míriam Santini de Abreu

O SINTRAJUSC convoca reunião a realizar-se no dia
24.08.09, às 19:30, na sede administrativa do SINTRA-
JUSC, à rua Rua dos Ilhéus, 118, Sobreloja - Sala 3, Edi-
fício Jorge Daux, Florianópolis (SC), para eleição de re-
presentante dos Agentes de Segurança para participar do
3º ENCONTRO NACIONAL DO COLETIVO DOS
AGENTES DE SEGURANÇA E INSPETORES DA
FENAJUFE - CONAS.

Segundo convocatória da FENAJUFE, a escolha do
representante se dará de acordo com o Regimento Inter-
no do Conas.

Da composição e do Critério de Escolha:
Art. 3º - O Coletivo Nacional dos Agentes de Segu-

rança e Inspetores da Fenajufe será composto por três
Coordenadores da Fenajufe e pelos representantes elei-
tos na base dos sindicatos filiados à Fenajufe.

Art. 4º - Os Agentes de Segurança e Inspetores serão
eleitos na reunião/assembléia convocada pela entidade.

Art. 5º - Os representantes deverão ser eleitos em reu-
nião/assembléia do segmento devidamente convocada para
este fim. Serão credenciados somente os representantes
das entidades que apresentarem convocatória, ata e lista
de presença da reunião/assembléia que os elegeu.

Florianópolis, 19 de agosto de 2009
Diretoria Executiva SINTRAJUSC

Convocatória para o Conas


