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Lewandowski tem que assumir
projeto e enfrentar governo

Pare dia 7 das 15 às 18h
Assembleia às 16h30 na Justiça Federal

O presidente interino do Supremo Tribunal Fede-
ral, Ricardo Lewandowski, assumirá o cargo efetivo
mais alto do Poder Judiciário brasileiro sob pressão
dos servidores, que preparam nova greve nacional para
agosto. Os trabalhadores querem que ele defenda a
proposta que substitui o texto original do Projeto de
Lei 6613/2009, que reestrutura a tabela salarial da
categoria.
Nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, faremos pa-

ralisação de 3 horas em Santa Catarina, das 15
às 18 horas, na luta pela aprovação do PL 6613/
09. OAto integra o calendário de mobilização apro-
vado na última Reunião Ampliada da Federação, que
indicou também a deflagração de greve a partir do
dia 14 deste mês, em defesa da carreira e do reajuste
salarial para toda a categoria.
O projeto 6613/2009 está na pauta da sessão da

Comissão de Finanças e Tributação da Câmara desta
quarta-feira (6), mas não há acordo por parte do go-
verno em aprová-lo. O projeto já foi pautado outras
vezes sem que tenha sequer ido a voto por conta do
bloqueio da bancada governista. Há ainda outro pro-
blema: a versão em pauta tem como base o texto a
original, já defasado. O texto substitutivo não foi
acatado pelo relator do projeto, deputado João Dado
(SDD-SP), que alegou que a proposta não foi assina-
da pelo presidente do STF.

A nova versão do projeto foi negociada na mesa
instalada no Supremo em meio à greve que atingiu
cinco estados do país. Ela foi levada ao relator pelo
diretor-geral do tribunal, Miguel Fonseca, que deixa
o cargo com a posse de Lewandowski - deverá ser
substituído porAmarildo Vieira de Oliveira, que vol-
ta ao cargo que já ocupou. Mas o documento não re-
cebeu a assinatura do então presidente do STF, Joa-
quim Barbosa, que acaba de se aposentar. Deixa o
tribunal e a presidência sem assumir a proposta.

Hora de pressionar é agora
O parecer que está pautado na CFT é favorável à

aprovação do projeto em sua versão defasada, ante-
rior à lei que reajustou os salários em 15,8%, em
três parcelas, arrancada pela greve geral do funcio-
nalismo federal em 2012. Mas, além disso,
condiciona a sua eficácia à inclusão de previsão de
recursos para a proposta no Orçamento de 2015. Não
há acordo entre o STF e o governo neste sentido. Não
há, aliás, sequer negociação em torno disso.
A presidente Dilma Rousseff (PT) barrou a in-

clusão de recursos para a proposta salarial na lei
orçamentária nos últimos três anos. O então pre-
sidente Lula (PT) havia feito o mesmo no ano an-
terior à posse dela. Com informações do Sintrajud
e da Fenajufe
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Fenajufe pressiona STF
a dar aval ao projeto de reajuste

Nesta sexta-feira (1º/08) foi
realizada a primeira sessão do STF
após o recesso de meio de ano, já
sem o ministro Joaquim Barbosa,
cujo decreto de aposentadoria foi
publicado no dia anterior.
Já na sexta o coordenador plan-

tonista da Fenaufe, Tarcisio Fer-
reira, protocolou pedido de audi-
ência com o ministro Ricardo
Lewandowski, que presidiu a ses-
são interinamente e que deve ser
eleito presidente da Corte para os
próximos dois anos, com a minis-

tra Cármen Lúcia na vice-presi-
dência. No ofício, a Fenajufe re-
quer o agendamento de audiência
com o ministro Ricardo Lewan-
dowski para o mais breve possí-
vel.
A urgência se deve à gravidade

da situação salarial dos servidores
e o pouco tempo que resta este ano
para garantir um reajuste que pas-
se a valer em 2015.
Há um curto espaço de tempo

para que se cumpram os prazos de
elaboração do orçamento da União

para 2015 e também para que seja
assegurada a reposição salarial da
categoria por meio da aprovação
do substitutivo ao PL 6613/09, de
iniciativa do STF, em tramitação na
Câmara dos Deputados.
A Fenajufe espera que o novo

presidente assuma o protagonis-
mo na defesa do Judiciário e,
consequentemente, do conjunto
dos servidores, dando aval ao tex-
to do PL 6613/09 e garantindo a
dotação orçamentária correspon-
dente.

ASSEMBLEIA SETORIAL:

-15H NA ENTRADA DO TRE
-15H30 NA RAMPA DO TRT -
REÚNE VARAS E GABINETES

TRANSPORTE ÀS 16H (SAÍDA DO
TRE) E PASSAGEM PELO TRT
(16H15)

ASSEMBLEIA GERAL:

-16H30 NA FRENTE DA J. FEDERAL

CONFIRA AS ATIVIDADES EDITALDECONVOCAÇÃO
DEASSEMBLEIAGERAL
EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, a Diretoria Executi-
va do Sindicato dos Trabalhadores no
Poder Judiciário Federal no Estado de
Santa Catarina (SINTRAJUSC), confor-
me estabelece o artigo 38 doEstatuto Sin-
dical, faz saber aos trabalhadores do Ju-
diciário Federal de Santa Catarina que
será realizadaASSEMBLEIAGERALEX-
TRAORDINÁRIA no dia 7 de agosto do
ano de 2014, quinta-feira, às 16h30, na
entrada da Justiça Federal (Rua Paschoal
Apóstolo Pitsica, 4810, Av. Beira-mar
Norte, Florianópolis, SC), comos seguin-
tes pontos de pauta:

1-Informes;
2-Campanha Salarial;
3-Deliberação sobre amobilização eGre-
ve por tempo indeterminado a partir de
14/08;
4-Uso do Fundo de Mobilização e Luta.
Coordenação Geral do Sintrajusc

Florianópolis, 03 de agosto de 2014.
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