
Sindicato dos Trabalhadores
no Poder Judiciário Federal

no Estado de Santa Catarina

20 de maio de 2009

Número 20

SINTRAJUSC

NOTÍCIAS

Assembléia indica
Dia de Luta para julho

Plenária da Fenajufe

Em As-
sembléia Geral Ex-
traordinária reali-
zada no dia 16 de
maio no Auditório
da Justiça Federal
em Florianópolis,
foram eleitos os

delegados que irão representar Santa
Catarina na Plenária da Fenajufe nos
dias 5, 6 e 7 de junho em Manaus.

Com relação à luta pelo Plano de
Carreira, a Assembléia avaliou que se
trata da nossa defesa como servidores
públicos e da garantia da prestação ju-
risdicional de qualidade. São questões
urgentes hoje, quando se observa a ter-
ceirização das atividades no setor pú-
blico. Por isso é que a categoria preci-
sa se unir em torno dos interesses co-
muns, o que não significa ignorar as
particularidades de cada segmento de
trabalhadores do Judiciário Federal.

Foi lembrado que, na mobilização
pelos três PCSs, a conjuntura era di-
ferente. Agora, se não fizerem a luta,
os servidores públicos também estão
sujeitos, como os demais trabalhado-
res, a pagar a conta da crise iniciada
em 2008. O governo federal, por
exemplo, já está revendo acordos as-
sinados com categorias, e usa como
justificativa a necessidade de cortar
gastos. O orçamento para 2009, por-
tanto, pode ser aprovado de forma a
inviabilizar até mesmo os ganhos que
irão garantir a base mínima do Plano
de Carreira aprovado pelos servido-

res. Os meios de comunicação reve-
lam, diariamente, que o dinheiro pú-
blico está indo para bancos e empre-
sários, enquanto aumenta o número
de empregados demitidos.

Não dá mais para deixar o tempo
passar. Temos que definir o que que-
remos e construir já a mobilização.
Para isso a Assembléia aprovou os in-
dicativos que os delegados de Santa
Catarina devem levar para a Fenajufe
(veja ao lado).

A Assembléia também aprovou a
liberação de R$ 29.168,44 do Fundo
de Mobilização e Luta para utilização
nas seguintes despesas, todas relacio-
nas à mobilização para o Plano de
Carreira: XV Plenária Nacional da
Fenajufe, Encontro de Comunicação,
ida a Brasília para reunião do Grupo
de Trabalho; Seminário e Assembléia
Geral do dia 16 e mobilização dos ser-
vidores no interior do Estado.

O último ponto de pauta, a autori-
zação para ingresso de novas ações,
também foi aprovado em Assembléia
(veja no verso). Leia a cobertura com-
pleta do Seminário e da Assembléia
no jornal O Grito, que circula na pró-
xima semana.

REPRESENTANTES DE SC
ELEITOS NA PLENÁRIA

Foram eleitos, por ordem de vo-
tação, os filiados Caio Rubens Cruz
Teixeira, Adriana Maria Ramos, Nei-
la Ávila de Souza, Geraldo Tirelli e

Adenir Canônica Barbon. Os suplen-
tes são, nesta ordem, Alexandre Al-
ves Cardoso e Miguel Inácio de Sou-
za Neto. Como representante da di-
retoria foi referendado o nome do
Coordenador Geral Luiz Severino
Duarte.

PROPOSTAS QUE SERÃO
DEFENDIDAS EM MANAUS

1 – Referendar as propostas para
o Plano de Carreira aprovadas no
Congresso Extraordinário do SIN-
TRAJSUC realizado em outubro de
2008 (clique em
www.sintrajusc.org.br e veja as pro-
postas no banner A LUTA AGORA É
POR CARREIRA. O título da maté-
ria é “Congresso aprova propostas de
SC para o Plano de Carreira”)

2 – Definir prazo para conclusão
dos trabalhos da Comissão Interdisci-
plinar do STF que discute a revisão
do PCS3 e o Plano de Carreira. O
encerramento estava previsto para
abril. O prazo indicado na Assembléia
foi julho

3 – Indicar, também para julho,
Dia Nacional de Luta para pressionar
pela conclusão e encaminhamento do
projeto ao Congresso Nacional

4 - Reforçar o envolvimento de
toda a categoria na luta pelo Plano de
Carreira

5 – Formar Comissões de Mobili-
zação nos locais de trabalho em todas
as regiões do Estado
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SINTRAJUSC

NOTÍCIAS

Sindicato faz a luta pela criação
de cargos na Justiça do Trabalho

Ação no TRT

A Assembléia Geral realizada no
dia 16 de maio aprovou o ingresso
de ações na Justiça por parte da
Assessoria Jurídica do Sindicato.
Na edição de maio do jornal O
Grito será publicado resumo de
cada ação. A informação completa
já está disponível na página do Sin-
dicato. Confira:

1. IR sobre juros da URV
2. Cômputo da VPI nas férias e

gratificação natalina
3. Contribuição Previdenciária

sobre Horas Extras e Terço de Fé-
rias

4. Adicional de Tempo de Ser-
viço. Resíduo. Contagem como
Anuênios

5. Extensão da GAS para apo-
sentados e pensionistas

6. Justiça Eleitoral. Chefes de
Cartório. Isonomia entre interior e
capital

7. Inativos pela EC 41/03. Ex-
tensão do PCS 2006

8. Mandado de Injunção. Apo-
sentadoria Especial

9. Inativos. Licença-prêmio não
gozada. Conversão em pecúnia

10. Reestruturação de quintos.
CJ 01 a 04. Substituição Proces-
sual

11. Reestruturação de quintos.
FC 01 a 06. Substituição Proces-
sual

Novas ações em
defesa de
direitos

Corregedor recebeu o Sintrajusc no dia 14

A criação de cargos no TRT12 não
virá de graça. Esta é mais uma luta
que exigirá articulação junto à Admi-
nistração do Tribunal, ao CSJT, CNJ
e Congresso Nacional. Isso ficou claro
na reunião que a Coordenação do SIN-
TRAJUSC fez com o Corregedor Ge-
ral da Justiça do Trabalho, ministro
Carlos Alberto Reis de Paula, no dia
14 de maio. O objetivo foi buscar apoio
para impulsionar o projeto nos Conse-
lhos.

O Sindicato apresentou ao Corre-
gedor o estudo que mostrou a necessi-
dade de criar 334 cargos no Tribunal,
enfatizando que o aumento na carga
processual leva a jornadas de trabalho
de até 12 horas. Em sessão do Pleno,
porém, foi aprovada a criação de 193
novos cargos e a criação de duas no-
vas varas, uma em Navegantes e outra
em São Bento do Sul.

No documento entregue ao minis-
tro Carlos Alberto Reis de Paula, o SIN-
TRAJUSC afirma que as “inovações
tecnológicas não foram capazes de
substituir os servidores, pois estes de-
senvolvem um trabalho intelectual e
não mecânico”. A situação implica ex-
cesso de trabalho e muitos servidores
ficam no Tribunal e nas Varas além da
jornada para a qual são pagos e tam-
bém levam trabalho para casa, com-

prometendo a saúde e o convívio fa-
miliar e social.

O Corregedor constatou que Santa
Catarina enfrenta carência de pessoal,
mas adiantou que, para 2008, será pra-
ticamente impossível contemplar a pro-
posta de criação de cargos no orça-
mento. Isso porque o projeto passa por
três Coordenadorias no CSJT, depois
segue para um relator, em seguida ao
CNJ e só depois vai para o Congresso
Nacional. Para aprovação ainda em
2008, o projeto deveria ter chegado ao
CNJ até 15 de abril. “Mesmo para o
ano que vem não há muitas garantias
porque o projeto tem que chegar ao
Congresso antes de aprovação da lei
orçamentária”, disse o Corregedor. Atu-
almente a demanda de Santa Catarina
por mais cargos e Varas do Trabalho
está na Coordenadoria de Estatística
para emissão de parecer.

O Sindicato já está buscando mais
informações junto ao CSJT para am-
pliar a mobilização dos servidores em
torno da criação dos cargos. Também
será fundamental, em Brasília, a parti-
cipação da Fenajufe no sentido de con-
clamar os parlamentares a acompanhar
e aprovar o projeto.

Assistência médica
O Sindicato também levou ao Cor-

regedor a reivindicação de que se uni-
formize o valor destinado à assistência
à saúde na Justiça do Trabalho. Santa
Catarina está entre os estados com
menor dotação orçamentária nesta ru-
brica. O SINTRAJUSC agendou reu-
nião com a Administração do TRT no
dia 29 de maio para falar sobre o as-
sunto, que também foi discutido no Se-
minário realizado em abril.


