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Vergonha:
TRTeJFnãopagamservidores

Reenquadramento

Confira o calendário de
atividadesparao iníciodoano
22/01 - lançamento, nos estados, da
campanha salarial dos servidores
públicos federais 2014
05/02- lançamentonacionaldacam-
panha salarial dos servidores públi-
cos federais 2014, commarcha so-
breBrasília
07/02 - Reunião Ampliada do
FórumNacional de Entidades dos
Servidores Públicos Federais
08/02 - Reunião Ampliada da
Fenajufe, emBrasília

2014 inicia com duas Justiças em
Santa Catarina, a doTrabalho e a Fe-
deral, devendo o retroativo do reen-
quadramento aos servidores. Justiça
Eleitoral salda os débitos com os ser-
vidores, enquantooTRT-SCeoTRF4
protelamopagamento, não dão prazo
para quitar os débitos emais uma vez
deixamasdemandasdosservidoresem
segundoplano.Vergonha.
Na instância superior da JF, o

TRF4, em Porto Alegre, a informa-
ção é a de que não há recursos e que
a administração aguardará a suple-
mentação orçamentária, pormeio do
Conselho da Justiça Federal (CJF).
A justificativa é amesma do ano pas-
sado. Essa falta de previsãomais uma
vez atinge um direito dos servidores
conquistado ainda em 2013, depois
demuita pressão emBrasília.
No TRT, o setor de preparo de

pagamento está fazendo os levanta-
mentos de cálculos, e parte deles será
apresentado à Administração ainda
em janeiro. O Sindicato continuará
pressionando para que o pagamento,
que deveria ter sido feito em 2013,

saia omais rápido possível.
Alémdisso, o SINTRAJUSC tam-

bémpleiteia administrativamente, nas
três justiças, o reconhecimentoda cor-
reção do reenquadramento dos ser-
vidores que já se encontram no topo
de carreira, demodo a assegurar uma
vantagempessoal equivalente ao pre-
juízo remuneratório sofrido.
Uma boa notícia, por outro lado,

é que neste janeiro o salário dos ser-
vidores do Judiciário irá aumentar,
considerando o novo percentual da
Gratificação deAtividade Judiciária
(GAJ), que será de 75,2% do valor
do vencimento-base. O aumento do
percentual foi resultado daGreve fei-
ta em 2012. Depois de insistir em au-
mento zero, o governoDilma recuou
e chegou ao percentual de 15,8%,
dividido em três parcelas (2013, 2014
e 2015). Agora é a vez da segunda
parcela.

Campanha Salarial
Ainda em janeiro, no dia 22, será

lançada nos estados a Campanha Sa-
larial dos Servidores Públicos Fede-

ENQUANTO ISSO... Barbosinha assina portaria e magistrados do
STF começam o ano com aumento de cerca de R$ 1,4mil nos salá-
rios...
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rais 2014. Em Plenária realizada no
mês de dezembro, com a participa-
ção da Fenajufe, as entidades nacio-
nais e os delegados e observadores
discutiram: 1) amudança da conjun-
tura, principalmente a partir das mo-
bilizações de junho; 2) a necessidade
de implementar a campanha e seu ca-
lendário nos estados e nacionalmen-
te; 3) a construção daGreve, caso não
sejamos atendidos emnossa pauta; 4)
a luta contra a criminalização dosmo-
vimentos, como no caso da tentativa
do governo e do Congresso Nacio-
nal de acabar com o Direito de Gre-
ve; 5) e demais elementos fundamen-

tais para fortalecer as lutas necessári-
as em 2014.
SERVIDORES PÚBLICOS

FEDERAIS INDICAM AS SE-
GUINTESPROPOSTAS:
1-Ratificar o calendário da campa-
nha salarial 2014 dos SPFs e sua
pauta de reivindicações, com cen-
tralidade na reposição inflacionária
e revisão geral anual com data-base;
2-Apoiar, convocar e participar das
atividades do Fórum dos Servidores
Públicos Federais;
3-Realizar uma campanha nacional
contra o Funpresp, o fundo privado
de previdência;

4-Apoiar e participar da Campanha
contra a criminalização da pobreza e
das lutas;
5-Indicar uma reunião ampliada/ple-
nária para fevereiro/março;
6-Prepararmateriais com a pauta dos
trabalhadoresedosmovimentospopu-
laresparaenfrentarogovernoDilma;
7-Elaborar relatórios e dossiês sobre
a precarização e a terceirização no
serviço público e seus desdobramen-
tos: falta de políticas públicas para a
sociedade e de condições de traba-
lho dignas para os trabalhadores do
serviço público. Com informações
da Fenajufe

Isonomia dos chefes de cartório eleitorais:
a luta agora é no Congresso

Depois de muita pressão da
Fenajufe, sindicatos e servidores
de todo o Brasil, o TSE encami-
nhou à Câmara dos Deputados, no
dia 20 de dezembro, o projeto de
lei que trata da isonomia entre
chefes de cartório das capitais e
do interior, da função comissiona-
da para assistente de cartório e
cria mais cargos para as zonas
eleitorais criadas após a lei
10.842/04. A proposta tramita
como PL 7027/2013.
O Conselho Nacional de Jus-

tiça (CNJ) havia aprovado, em 17
de dezembro, o processo adminis-
trativo que resultou no projeto.
Isso depois da insistência dos ser-
vidores que, ouvidos pela relatora,
conselheira Maria Cristina Peduz-
zi, conseguiram a inclusão, a vota-
ção e a aprovação da matéria.
Logo após a aprovação pelo

CNJ, a Fenajufe encaminhou ofí-
cio ao presidente do TSE, ministro
MarcoAurélio Mello, para que en-
viasse imediatamente o projeto ao
Congresso Nacional. A iniciativa

deveu-se à resistência do presi-
dente do STF, ministro Joaquim
Barbosa, de levar a proposta às
sessões do CNJ, órgão também
presidido por ele.
A antiga reivindicação integra

a pauta emergencial entregue aos
tribunais superiores e deverá se-
guir sendo parte da campanha sa-
larial conjunta que está sendo
construída para 2014, a ser lan-
çada com atos nos estados, no dia
22 de janeiro, e marcha a Brasí-
lia, no dia 5 de fevereiro.

Plano de Carreira volta ao debate: agora sai
A Fenajufe fez em dezembro reu-

nião preparatória para a instalação do
GT (Grupo de Trabalho) de Carreira,
previsto para acontecer nos dias 22 e
23 de fevereiro de 2014.
Areuniãotambémcriouumacomis-

são composta por quatromembros da
diretoria executiva da Fenajufe, que
deverá elaborar uma proposta de Re-
gimento Interno que será discutida na

próxima reunião do GTN (Grupo de
TrabalhoNacional). Esta proposta de-
veráserenviadaaossindicatosatéodia
31 de janeiro de 2014, para que pos-
samreceber contribuições antesde sua
aprovação, que acontecerá durante a
reunião de instalação do grupo de tra-
balho.
Foi reafirmadoocaráter consultivo

enãodeliberativodoGTN,quevai tra-

balhar a partir do acúmulo de discus-
são anterior e com as propostas que
virãodosGTRs (Grupos deTrabalhos
Regionais, organizados pelos sindica-
tos).
Após a conclusão do trabalho do

GTN, este será submetido a uma ins-
tância deliberativa da Fenajufe. Tam-
bém será definido umcalendário com
as etapas a serem cumpridas.


