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SANTA CATARINA APROVA

ESTADO DE GREVE
NA LUTA POR REVISÃO SALARIAL
Os servidores do Judiciário Federal
catarinense aprovaram Estado de Greve em
Assembléia realizada nesta terça-feira, dia 20,
na rampa do TRT. Também foi aprovada paralisação de 48 horas nos dias 11 e 12 de
novembro, conforme orientação da Reunião
Ampliada da FENAJUFE realizada no final
de semana em Brasília.
Nos dias 26 e 27 de outubro, segunda e
terça-feira da semana que vem, Comissões
de Servidores irão passar nos locais de trabalho na Justiça do Trabalho, Justiça Federal
e Justiça Eleitoral para mobilizar os trabalhadores.
O objetivo é que no dia 28, quarta-feira,
dedicado ao Servidor Público, haja participação maciça na Assembléia Geral convocada
para às 16 horas na rampa do TRT, quando
serão discutidos os desdobramentos dos próximos dias em Brasília.
O SINTRAJUSC convida os servidores a
vestir a camiseta laranja da luta nos dias 28

de outubro e 4 e 11 de novembro, na atividade batizada de "Quarta-Feira, vista esta camisa", para reforçar a mobilização. Temos que
mostrar à cúpula do STF que os trabalhadores não irão aguardar sentados enquanto o
tempo passa sem que o projeto de revisão
salarial seja enviado e votado no Congresso
Nacional.
A próxima Reunião Ampliada da
FENAJUFE será no dia 14 de novembro,
quando a categoria irá apreciar a proposta de
greve por tempo indeterminado a ser
deflagrada na semana seguinte, 16 de novembro.
Como ocorreu na conquista dos PCSs 1, 2
e 3, só a luta irá garantir reajuste salarial em
2010. E temos nem três meses para que isso
aconteça. Caso contrário, com eleições no
ano que vem, toda a negociação será ainda
mais árdua.
VAMOS JÁ MOSTRAR
A NOSSA FORÇA!

FENAJUFE SOLICITA AUDIÊNCIA COM GILMAR
MENDES PARA TRATAR DA RESOLUÇÃO 88
A FENAJUFE protocolou
pedidos de audiências no
Supremo Tribunal Federal
[STF] e no Conselho Nacional de Justiça [CNJ], com o
ministro Gilmar Mendes,
para tratar da Resolução 88,
que trata da jornada de trabalho dos servidores dos
Judiciários Federal e Estadual. Os pedidos também
incluem a Fenajud [Federação Nacional dos Servidores
do Judiciário Estadual] na
solicitação.
A Federação sugere que a
audiência do STF seja realizada nesta quarta-feira [21],
no intervelo da sessão, às
16h. O objetivo da reunião
com o ministro Gilmar Mendes é reivindicar que o CNJ
reveja sua posição quanto à
Resolução 88 e respeite a
autonomia dos tribunais de
regulamentarem a sua própria jornada.
Na audiência, a diretoria
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da Federação vai entregar ao
presidente do STF um documento elaborado pela
Assessoria Jurídica Nacional, em que questiona a
legitimidade do CNJ em
aprovar tal resolução. Nesse
sentido, o documento cita o
artigo 96 da Constituição
Federal, que define "atribuição privativa dos tribunais,
cujo exercício não lhe pode
ser subtraído por órgão de
controle, pois se trata de
expressão da autonomia
prevista no artigo 99,
concretização do
autogoverno do Judiciário".
O texto argumenta, ainda,
que "no que tange à competência implícita para a edição
de atos regulamentares que
primem pela concretização

de suas atribuições explícitas, também não há espaço
para a edição de ato
normativo de conteúdo e
alcance igual à Resolução
88".
Ao final do documento, a
FENAJUFE reivindica que
"a] liminarmente, na forma
do art.99 do Regimento
Interno, seja pelo Exmo. Sr.
Conselheiro Relator sustada
a eficácia do artigo 1º e seus
parágrafos, da Resolução nº
88 do CNJ, para que vigore
a medida até a decisão final
do presente; e b] ao final,
seja deferido o pleito, com a
exclusão, do âmbito da
Resolução nº 88 do CNJ,
das regras constantes do seu
artigo 1º e seus parágrafos".
Da Fenajufe

“QUARTA-FEIRA,
VISTA ESTA CAMISA”
O SINTRAJUSC convida os servidores a vestir
a camiseta laranja da luta nos dias 28 de outubro e 4 e 11 de novembro para reforçar a
mobilização pela revisão salarial.

