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SERVIDORES LEVAM REIVINDICAÇÕES À
PRESIDÊNCIA DOS TRIBUNAIS

SINTRAJUSC CONVERSOU COM ADMINISTRAÇÃO DO TRT E FENAJUFE FOI AO TST
COBRAR POSIÇÃO CONTRÁRIA À PROPOSTA DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO

Em reunião realizada na quar-
ta-feira, 26 de agosto, com a Pre-
sidência do TRT, a Coordenação
do SINTRAJUSC apresentou as
principais reivindicações dos ser-
vidores, entre as quais o repúdio
à proposta de Gratificação de De-
sempenho (GD) feita pelos Di-
retores Gerais dos Tribunais Su-
periores. O Sindicato solicitou
que a Administração do Tribunal
se posicione contra a GD, que tra-
rá sérias desvantagens para a ca-
tegoria, como o salário variável e
a quebra da paridade entre ativos
e aposentados.

O Sindicato informou ainda que
em 10 de setembro a categoria
fará um Dia Nacional em defesa
do Plano de Carreira. "Estamos
mobilizando os servidores porque
a proposta dos Diretores Gerais
traz o risco de desfazer a luta de
uma década, que consolidamos
com o PCS3", disse a coordena-
dora Denise Zavarize.

A Coordenação da FENAJUFE
também se reuniu com o presiden-
te do TST, Ministro Milton de

Moura França, para falar sobre a
revisão salarial e o Plano de Car-
reira dos servidores. O Ministro
afirmou que é a favor das reivindi-
cações, principalmente em rela-
ção à Gratificação de Desempe-
nho, e garantiu que vai conversar
com o Diretor Geral do TST e com
o Secretário Geral do CSJT (Con-
selho Superior da Justiça do Tra-
balho) para explicar os argumen-
tos apresentados pela Federação.
Ele disse, no entanto, que a FENA-
JUFE precisa convencer os Presi-
dentes e Diretores Gerais dos de-
mais Tribunais Superiores sobre
suas reivindicações. Os represen-
tantes da Federação responderam
que o apoio da Justiça do Trabalho
é fundamental, uma vez que esse
ramo do Judiciário representa
mais de 40% da categoria.

O SINTRAJUSC convoca os
trabalhadores a mais uma vez, no
dia 10 de setembro, mostrarem a
capacidade de mobilização. A GD
é uma armadilha que irá nos cus-
tar caro, e tem que ser engavetada
no STF.

DINHEIRO PARA A SAÚDE

Outro assunto tratado na reu-
nião com a Presidência do TRT
foi a situação da assistência
médica. Segundo levantamen-
to feito pela Assessoria Jurí-
dica do Sindicato, em 4 de
agosto havia uma dotação au-
torizada para 2009 de R$ 2,2
milhões, e naquela data apenas
R$ 1,209 milhão havia sido li-
quidado, ou seja, ainda restam
quase R$ 993 mil a serem li-
quidados.

A Administração respondeu
que dispõe de valores apenas
para o pagamento da GEAP,
mas não para o Auxílio Assis-
tência Saúde. Para estes, foi
solicitado crédito adicional su-
plementar, conforme ofício
datado de 25 de agosto. O
SINTRAJUSC, com base nos
dados orçamentários do Tribu-
nal, irá continuar atento para
evitar ainda mais prejuízos aos
trabalhadores.

LEIA NO JORNAL
O GRITO, QUE CIRCULA
NA PRÓXIMA SEMANA:

OQUE ESTÁ POR TRÁS
DAGRATIFICAÇÃO
DEDESEMPENHO
PROPOSTA PELA
CÚPULA DO
JUDICIÁRIO?



vidores do Judiciário Federal.
Também aprovaram os itens con-
tidos no texto da resolução que
segue abaixo:
- Garantir a revisão salarial e a
continuidade do debate sobre a
carreira.
- Rechaçar a proposta dos Dire-
tores Gerais, em especial a Gra-
tificação 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 FE-
NAJUFE.
- Priorizar o incremento do ven-
cimento básico em relação a
gratificações.
- Manter o pagamento da GAS e
da GAE, inclusive cumulativa-
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Nós, servidores do Judiciário
Federal, vimos, por meio desta,
repudiar, com veemência, a Gra-
tificação de Desempenho, pro-
posta pelos Diretores Gerais.
Rejeitamos ainda a tentativa de
inclusão de tabelas salariais que
propõem a extinção da GAS e
da GAE, que são gratificações
específicas justificadas pela ati-
vidade de risco, inerentes aos
cargos de Agentes de Seguran-
ça e Oficiais de Justiça Avalia-
dores Federais, um direito con-
quistado com a luta de todos os
servidores do Judiciário Fede-
ral no último PCS.

Os delegados que participa-
ram da Reunião Ampliada da
FENAJUFE, nos dia 15 e 16 de
agosto de 2009, decidiram pela
imediata revisão salarial e con-
tinuidade do debate relaciona-
do ao Plano de Carreira dos ser-

mente com a GR, se a mesma
for criada.
- Questionar o aumento dos
CJs.
- Defender a composição pari-
tária do Conselho Consultivo,
explicitar atribuições que ga-
rantam o estudo e a elaboração
de propostas para qualificar a
carreira e garantir na lei prazo
para sua implantação.
- Reenquadramento dos Auxili-
ares Judiciários.
- Criação dos cargos de Oficial
de Justiça, Agente de Seguran-
ça e Inspetor de Segurança.
- Rejeitar quaisquer propostas
que tragam perda de direitos.
E é em defesa de um verdadei-
ro serviço público para o Judi-
ciário Federal que reafirmamos
as nossas reivindicações e que
não abriremos mão de nossos
direitos.

ENVIE SEU PROTESTO AOS DIRETORES
GERAIS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

A página da FENAJUFE -
www.fenajufe.org.br - tem
link para envio de carta aos
Diretores Gerais dos Tribu-
nais Superiores e aos Secre-
tários Gerais dos Conselhos
de Justiça. O documento foi
aprovado pelos delegados

que participaram da Reunião
Ampliada da Federação,
realizada nos dias 15 e 16 de
agosto, em Brasília, e repu-
dia a Gratificação de De-
sempenho, contida na pro-
posta dos Tribunais, e tam-
bém a extinção da GAE

(Gratificação de Atividade
Externa) e da GAS (Gratifi-
cação de Atividade de Segu-
rança), conquistadas pelos
Oficiais de Justiça e Agentes
de Segurança, respectiva-
mente, no atual PCS da
categoria.

CARTA AOS DIRETORES GERAIS

10 de setembro
DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA A
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO

E PELA CARREIRA


