Segunda, 12/09/2016-nº1385

Encerram-se hoje inscrições
para o Congrejusc
Encerram-se nesta segunda-feira,
12 de setembro, as inscrições de delegados e de teses para o 8ª Congresso do Sintrajusc, que será nos dias 17
e 18 de setembro (sábado e domingo) no Hotel Mercure, em Florianópolis, com o tema "Servidores do Judiciário: atuação sindical em tempos
de crise".
A diretoria solicita que os servidores se organizem para eleger seus representantes e participar desta que é
a mais importante instância de decisão da categoria e
irá discutir temas como formas de organização dos

servidores, saúde e condições de trabalho. Estão no Congresso Nacional
55 projetos que ameaçam nossos direitos, e para conhecer seus impactos
o Sindicato convidou para o evento o
jornalistaAntônio Queiroz, o Toninho
do DIAP. Os participantes do Congresso também poderão se informar sobre as ações judiciais com os advogados do escritório Pita Machado. Por
conta da necessidade de aprofundar os
debates, postergou-se a vinda do palestrante Emilio Gennari. VEJANO VERSO AS ORIENTAÇÕES PARAPARTICIPAR DO CONGRESSO!

EDITALDEASSEMBLEIAGERALDO SINTRAJUSC
Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal
no Estado de Santa Catarina (SINTRAJUSC), conforme estabelece o artigo 38 do Estatuto Sindical, faz
saber aos trabalhadores do Judiciário Federal de Santa Catarina que será realizada ASSEMBLEIA GERAL
no dia 18 de setembro do ano de 2016, domingo, às 09:00 horas, no Mercure Florianópolis Centro Hotel
(Rua Felipe Schmidt, 1102, Centro, Florianópolis), dentro da programação do 8º Congrejusc, com o
seguinte ponto de pauta:
1) Aprovar novas ações e decidir sobre ações em andamento.
Florianópolis, 09 de setembro de 2016
Diretoria Executiva do Sintrajusc

TODAS AS DESPESAS DOS DELEGADOS E DELEGADAS DO CONGRESSO SERÃO
POR CONTA DO SINDICATO, INCLUSIVE AS DE DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL.

COMO ELEGER DELEGADOS

PROGRAMAÇÃO

Os delegados são eleitos por local de trabalho, sendo
1 delegado para cada 5 servidores (ou fração), conforme o artigo 34 do Estatuto do Sindicato. Somente
os servidores filiados poderão ser eleitos delegados e
suplentes, mas TODOS os servidores podem votar
para eleger seus representantes, independentemente
de filiação.
A eleição deve ser registrada em Ata assinada pelos
servidores votantes lotados naquele local de trabalho,
devendo ser entregue pelos delegados no momento do
credenciamento no Congresso. Os nomes dos delegados e respectivos suplentes deverão ser informados ao
Sindicato, para congresso2016@sintrajusc.org.br, até
às 18 horas desta segunda, dia 12 de setembro.
A ata para a eleição está no site do Sindicato, no
logomarca do Congresso (à direita do site).

Local: Mercure Florianópolis Centro Hotel
Rua Felipe Schmidt, 1102, Centro, Florianópolis
Dia 17/09 - Sábado

8h30 - Credenciamento
9h - Abertura e aprovação do Regimento do Congresso
9h30 - Palestra: "Agenda legislativa e seus reflexos
sobre os servidores e serviços públicos" - Palestrante:
Antônio Queiroz (Toninho do DIAP, jornalista)
12h -Almoço
13h30 - Apresentação de Teses e Reforma Estatutária
19h30 - Encerramento e Jantar
Dia 18/09 - Domingo

PRAZO PARA TESES
Nos Congressos, as teses defendem pontos de vista
de uma pessoa ou de um grupo diante de diferentes
assuntos. Se há divergência de posições, as teses são
votadas. Para o Congresso, as teses, com, no máximo, 5 páginas em folha A4, em fonte Arial 14, deverão
ser encaminhadas até às 18 horas desta segunda, 12
de setembro para congresso2016@sintrajusc.org.br

9h - Assembleia Geral e Plenária final (Plano de Lutas
e Reforma Estatutária)
12h30 - Almoço e confraternização final

Ação dos atrasados do reenquadramento da JF avança no TRF
O SINTRAJUSC ajuizou ação visando o pagamento
dos atrasados do reenquadramento decorrente da Lei
12.774/2012 aos servidores da Justiça Federal catarinense.
Com a edição da Lei 12.774/2012, criou-se uma nova tabela de classes e padrões aos servidores do Poder Judiciário Federal, agora com 13 (treze) padrões ao invés de 15
(quinze). Com isso, embora não tenha havido redução nominal de vencimentos em decorrência do reposicionamento
dos servidores na nova tabela, não foram observados os
interstícios já galgados por aqueles para fins de progressão.
Em vista disso, foi editada a Portaria Conjunta nº 04, de
08.10.2013, que fez novo reposicionamento dos servido-

resnatabelaremuneratória,agoraobservandoosinterstícios.
Não houve, todavia, pagamento dos atrasados decorrentes dessa reestruturação, que retroagem à data de edição
da Lei 12.774/2012. A ação, portanto, visa o pagamento
dos atrasados, desde a edição da Lei 12.774/2012, até a
efetiva correção do enquadramento, que ocorreu em outubro de 2013.
A ação ajuizada pelo SINTRAJUSC (nº 500209084.2014.404.7200) teve sentença favorável confirmada
pelo TRF da 4ª Região. Em vista da interposição de recursos especial e extraordinário pela União, o processo segue
para as Instâncias Superiores em Brasília (STJ e STF).

O SINTRAJUSC estará em Palhoça nesta segunda-feira, dia 12, para dar continuidade ao progra-

Sintrajusc ma “Sintrajusc Legal”, que está percorrendo cidades do estado para conversar com os servidores
Legal em sobre questões jurídicas em geral e tirar dúvidas a respeito de ações que tramitam na justiça e afetam
direitos dos servidores. A visita será aos servidores da Justiça do Trabalho. Na conversa estarão
Palhoça presentes a coordenadora do Sindicato Denise Zavarize e oAssessor Jurídico Fabrizio Rizzon.
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