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ASSEMBLEIA MARCA ATO PARA O
DIA 25 E SUSPENDE PARALISAÇÕES
Em Assembleia realizada nesta segunda-feira, 16,
dentro da paralisação de 3 horas, os servidores aprovaram a realização de Ato no dia 25 de junho, às 16
horas, no TRE-SC e nos Cartórios Eleitorais.
Também foi aprovado que o SINTRAJUSC procure os parlamentares catarinenses na Câmara dos Deputados e no Senado para buscar apoio na aprovação
do substitutivo ao PL 6613/09 (nova tabela com reajuste dos servidores) e ao PL 7027/2013, que trata
da equiparação de chefes de cartório e criação de
cargos para a Justiça Eleitoral em todo o país.
Esse projeto já foi aprovado na CTASP (Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público)
da Câmara dos Deputados e agora está na CFT (Comissão de Finanças e Tributação), que aprecia a adequação financeira e orçamentária da proposta.
O Sindicato já está agendando as reuniões com
parlamentares. Também está sendo organizado abaixo-assinado pela valorização dos servidores e serviços da Justiça Eleitoral, com possibilidade de iniciativa semelhante na Justiça do Trabalho e Federal.
A avaliação foi a de que houve avanços na luta salarial, com a inclusão, pelo STF, dos valores do reajuste na previsão orçamentária encaminhada ao go-

verno. Isso repercute na proposta de carreiras exclusivas para os Tribunais Superiores, combatida pelos
servidores, uma vez que estabelece reajuste para toda
a categoria, sem divisões.
Outro ponto ressaltado foi que o CNJ (Conselho
Nacional de Justiça) aprovou Nota Técnica pela nãoaprovação da Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) 59/2013, que acrescenta o art. 93-A à Constituição Federal, dispondo sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário.
A votação no Conselho, avaliou a Fenajufe, foi
mais um passo fundamental na defesa do regime jurídico único dos servidores, porque a proposta colocaria os servidores do Judiciário Federal em posição de fragilidade, isolados do conjunto dos trabalhadores do serviço público.
Reunião Ampliada
Na Assembleia também foram eleitos os servidores Sérgio Murilo de Souza, Paulo Koinski e Daniel
Ferreira (suplente), diretores do Sindicato, para representar SC na próxima ReuniãoAmpliada da Fenajufe, que acontece no dia 6 de julho em Brasília, levando os encaminhamentos de SC.

Comando orienta para suspensão da Greve
e retomada no início de agosto
O Comando Nacional de Greve
(CNG) realizou reunião na noite
de segunda-feira, 16, logo após
retorno da sessão do CNJ que
aprovou nova nota técnica pela
não-aprovação da PEC 59/2013
(Estatuto do Judiciário), para avaliar o movimento. Foram feitos
informes das atividades realizadas,
com avaliação do papel e importância que a mobilização e a Greve cumpriram até o presente momento.
Tivemos de enfrentar a ameaça
representada pela proposta de carreiras exclusivas que estava em
elaboração nos tribunais superiores, com risco de quebra da unidade nacional da categoria. Enfrentamos também o risco de retrocesso e perda de direitos, por meio
da PEC 59/2013, que, se aprovada, nos retiraria do alcance da Lei
nº 8.112/90 (regime jurídico único).
Buscamos ainda a instalação de
mesa para negociar a pauta de reivindicações geral e específica
da categoria com o governo e a
cúpula do Judiciário, em especial
com relação às perdas salariais
acumuladas pela categoria nos últimos anos.
No balanço do movimento que
culminou com a Greve deflagrada
a partir de 29/04, a avaliação foi
de que houve avanços importantes,
como a instalação da mesa de negociação no STF, tribunais superiores e conselhos, que barrou a

carreira própria e fez com que
essa comissão funcionasse rapidamente na elaboração da minuta de
substitutivo ao PL 6613/2009 de
forma ágil, e o concomitante recuo na proposta de carreiras exclusivas para os tribunais superiores.
Além disso, nesta segunda-feira, após muito esforço da federação, conseguimos mudar o entendimento do CNJ acerca da PEC
59/13. O Conselho reviu seu posicionamento anterior e, por unanimidade, aprovou texto pela nãoaprovação da proposta no Senado.
Mais pressão
Apesar dos avanços e vitórias,
porém, a avaliação foi de que a mobilização até o momento foi insuficiente para possibilitar o desfecho da luta pela reposição salarial
para a categoria, com a aprovação
final do reajuste perseguido por
meio do substitutivo ao PL 6613/
09. Por fim, no contexto da campanha salarial unificada, verificou-
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se que houve Greve instalada em
apenas algumas categorias do serviço público federal, sem que tenha havido pressão suficiente para
que o governo cedesse e negociasse efetivamente a pauta do conjunto, neste momento.
Com isso, o CNG orienta os estados em Greve pela suspensão do
movimento paredista, com manutenção do Estado de Greve, tendo
em vista a iminência dos recessos
parlamentar e judiciário, e a dificuldade de avanços na pauta de reivindicações durante esse período.
O indicativo é de retomada da
Greve na primeira semana de agosto, com possibilidade de ato nacional no STF na segunda semana,
com o objetivo de assegurar a previsão orçamentária do Judiciário
para o reajuste, a aprovação do substitutivo ao PL 6613/2009 e os demais itens da pauta de reivindicações. Esses indicativos serão
apreciados na próxima ReuniãoAmpliada da Fenajufe, dia 6 de julho.
Da Fenajufe
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