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Passada uma semana do final da Greve, iniciada em
SC no dia 19, o projeto de revisão salarial até ontem
ainda não estava no Congresso Nacional. O assunto será
discutido nesta sexta-feira, dia 11, às 17 horas, em Assembléia Geral Unificada na Justiça Federal na Capital.
A expectativa é que o projeto seja enviado ainda nesta sexta-feira. A informação foi repassada pelo diretor
de Recursos Humanos do STF, Amarildo Vieira de Oliveira, ao diretor do Sintrajud e da Fenajufe, Antonio dos
Anjos Melquiades, o Melqui.
Segundo Amarildo, o projeto não foi enviado porque
alguns ministros do STF ainda não haviam assinado o
documento. Faltavam assinar o projeto os presidentes
do TSE, Carlos Aires Brito; do STM, Carlos Alberto
Marques Soares, e do TJDFT, Nívio Gonçalves. Os presidentes do STJ, Francisco Cesar Asfor Rocha, e do
TST, ministro Milton de Moura França, já assinaram.
Segundo Amarildo, caso se consiga colher todas as assi-

naturas, o projeto seguirá de imediato para o Congresso
Nacional, sem necessidade de voltar ao presidente do
Supremo, Gilmar Mendes, que já assinou o projeto e a
mensagem.
Outros Sindicatos do país também estão fazendo Assembléias nesta semana, como o Sindjufe-BA e o
Sintrajufe-RS. Em Assembleia Geral realizada nesta quarta, 9, os servidores do Maranhão deliberaram que, caso
o projeto de revisão salarial não seja enviado imediatamente ao Congresso, farão ato unificado na Capital.
As informações mais recentes sobre o envio do projeto ao Congresso serão repassadas pela Coordenação do
SINTRAJUSC na Assembléia desta sexta-feira, assim
como esclarecimentos sobre a notificação recebida pelos servidores da JF em relação aos quintos. Às 15 horas o Sindicato também fará reunião com o Diretor do
Foro da JF para tratar de questões relacionadas à compensação dos dias parados.

ATENÇÃO:
ASSEMBLÉIA GERAL UNIFICADA
Sexta-feira, dia 11/12, às 17 horas, na Justiça Federal
Pauta: informações e encaminhamentos do projeto de
revisão salarial para o Congresso Nacional
Às 15 horas, reunião com o Diretor do Foro da JF na Capital

