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João Pessoa (PB), 25 de outubro: XIX Plenária da Fenajufe reuniu servidores de todo o país durante três dias

Servidores aprovam exigência de nível
superior para técnicos
Agenda estadual:

Agenda nacional:

6/11- 15h - Palestra sobre assédio moral na JT Santos
13/11 - 15h - Palestra sobre assédio moral na JF Santos
16/11 – Caravana a Brasília
16 a 18/11 – Paralisação
17/11 – ATO PELA DERRUBADA DO VETO

16 e 17/11 – Apagão
17/11 – ATO NACIONAL PELA DERRUBADA DO VETO

Valcir Araújo

PLENÁRIA REAFIRMA LUTA
PELA DERRUBADA DO VETO
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Sintrajud denuncia condições de
trabalho na JF
Reuniões com diretora e corregedora abordaram problemas do Fórum de Execuções Fiscais, represálias contra
os servidores de Jundiaí e pressão sobre os oficiais da Ceuni
As condições de trabalho dos
servidores da JF e as denúncias de
assédio moral foram temas de reuniões entre diretores do Sintrajud
e representantes da administração
do TRF-3 no início de outubro.
Foram discutidos os problemas
do Fórum de Execuções Fiscais e
as pressões a que estão submetidos os servidores que aderiram à
greve na JF de Jundiaí e na Central
Unificada de Mandados (Ceuni).
Os diretores do Sintrajud Angélica Olivieri, Erlon Sampaio e Cléber Borges reuniram-se primeiro
com a diretora do Foro, Giselle
de Amaro França, e depois com
a corregedora regional da Justiça
Federal da 3ª Região, Terezinha
Cazerta. Também participaram
os diretores de base Ana Luíza Figueiredo e Gilberto Terra, além da
advogada Juliana Benício, do departamento jurídico do Sindicato.
O espaço apertado e o número
insuficiente de servidores são as
principais queixas de quem traba-

Divulgação

lha no Fórum de Execuções Fiscais, disseram os diretores durante
o encontro. Há cerca de 2 mil processos para cada servidor e falta
espaço, principalmente, no setor
administrativo, apontou a diretora
Angélica Olivieri, servidora da JF.
“Prazo inexeqüível”
Na Ceuni, os oficiais de justiça que
aderiram à greve sofrem pressão do
corregedor e da diretora da Central
para que cumpram os mandados represados, num prazo em que é inviável dar conta do serviço.
“O prazo determinado é inexequível para cumprir tantos mandados;
os servidores estão ficando doentes
diante de tanta pressão”, declarou o
diretor do Sindicato e oficial de justiça Erlon Sampaio. Muitos oficiais
estão ameaçados de ter suas férias
suspensas devido ao grande acervo
de mandados represados durante a
participação na greve.
Servidores de Jundiaí, por sua vez,
são alvos de represálias e intimida-

Condicões de trabalho e denúncias de assédio moral foram temas das reuniões

ções por terem participado do movimento grevista.
Essas situações foram relatadas à
juíza diretora do Foro, que prometeu
tomar providências. O mesmo foi

dito pela corregedora regional. Uma
nova reunião com os diretores do
Sintrajud será marcada para discutir
o encaminhamento dado pelo TRF
aos problemas apresentados.

Luta por valorização marca o Dia do
Servidor Público
Ajuste fiscal do governo Dilma (PT) atingiu em cheio o funcionalismo
Valcir Araújo

Servidores pressionam em Brasília para garantir reposição salarial em Brasília

Os servidores públicos celebram seu dia nesta quarta, 28
de outubro, sem ter muito o que

comemorar. O ajuste fiscal do
governo Dilma (PT) atingiu em
cheio o funcionalismo, que pas-

sou o ano na luta por melhores
salários e condições de trabalho,
buscando oferecer um serviço
público de qualidade.
Muitas categorias se mobilizaram, inclusive com longas greves,
mas a proposta do governo acabou sendo mesmo os vergonhosos
10,8% de reajuste salarial, divididos em duas parcelas anuais, em
2016 e 2017.
Apesar disso, os servidores seguem lutando para garantir um
bom atendimento à população
e impedir o desmonte do estado
em áreas fundamentais como saúde, educação, segurança pública
e justiça. De acordo com dados
do Ministério do Planejamento e
do IBGE, em 2014 o Brasil tinha
1,195 milhão de servidores federais, 3,2 milhões de servidores estaduais e 6,5 milhões de servido-

res municipais.
No Judiciário Federal, os 120 mil
servidores realizam uma das mais
fortes campanhas salariais de sua
história e ainda lutam pela derrubada do veto da presidente Dilma
ao projeto que repõe nove anos de
perdas em seus vencimentos.
“A batalha dos servidores passa
por muitas lutas: melhores condições de trabalho, combate ao
assédio moral, reconhecimento
e reposição salarial; entretanto, o
governo insiste na política de desmantelamento do serviço público
enquanto a população exige e precisa de constantes melhoras. Estamos todos do mesmo lado, e é sobre os governos e administrações
que as cobranças devem prosseguir
e se intensificar”, pondera a servidora da JT Cubatão e diretora do
Sintrajud Lynira Sardinha.
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Comissão da Câmara aprova salário de
R$ 39,2 mil para procurador-geral
Deputados da CTASP já haviam aprovado reajuste do subsídio dos ministros do STF
A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou na
quarta-feira, 21, um Projeto de Lei
(PL) que aumentará o salário do
procurador-geral da República de
R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil no ano
que vem. De acordo com o relator
da proposta, deputado Benjamin
Maranhão (SD-PB), a correção visa
apenas recompor as perdas decorrentes da inflação nos últimos anos.
“Figura-se meritória a presente
proposição que, como esclarecido
em sua justificativa, busca meramente a recomposição dos subsídios dos membros do Ministério
Público da União com a compensação das perdas sofridas em face do
processo inflacionário até 2014 e a
previsão de perda para o exercício
de 2015”, afirmou o relator.
O aumento será escalonado - 8,19%
a partir de janeiro de 2016 e outros
8,19% a partir de março. A proposta
agora deve passar pelas comissões de
Finanças e Tributação e Comissão de

Constituição e Justiça antes de ir para
o plenário da Câmara.
O mesmo DNA
O projeto do PGR segue na
mesma linha do PL de reajuste de
subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e magistrados, também aprovado pela
Comissão de Trabalho da Câmara, no dia 7 desse mês. De acordo
com essa a matéria, na Corte, os
subsídios passam de R$ 33,8 mil
para R$ 39,3 mil e a sustentação
do relator, o deputado Laércio
Oliveira (SD-SE), é que os juízes
estão sem recomposição desde
2006, sendo a proposta, portanto,
um meio de reparar perdas salariais acumuladas.
Esses projetos não parecem enfrentar a mesma resistência que o PLC
28/2015 encontra no parlamento.
Os servidores de todo o Brasil,
assim como seus sindicatos, têm
enfrentado grandes dificuldades,
mas têm ido a Brasília pressionar

PL que aumenta o salário do PGR foi aprovado na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados

a Câmara dos Deputados e o Senado Federal a realizar a sessão
conjunta do Congresso, a fim de
apreciar e derrubar o veto da presidente Dilma Rousseff (PT) ao
projeto que recompõe as perdas
acumuladas desde 2006.
Várias caravanas já foram realizadas pelos sindicatos da categoria,
de vários estados da Federação, e

levaram milhares de trabalhadores
a Brasília para acompanhar sessões
que foram abertas e encerradas em
seguida por falta de quórum. Os
esvaziamentos foram orquestrados pelo governo, que não tinha a
maioria para manutenção do veto,
e pelo PMDB, que tem usado o
veto para barganhar cargos e arrancar vantagens do governo.

Servidores elegerão novos Diretores de Base do Sintrajud
As eleições para a Diretoria de Base do Sintrajud
serão realizadas de 10 a 13 de novembro. Nesse período, cada local de trabalho receberá uma urna, fixa
ou itinerante, para que todos os servidores sindicalizados possam votar.
O voto de cada servidor é importante, porque o diretor de base é o responsável por fazer a ponte entre o sindicato e o local de trabalho, levando para a entidade as
suas necessidades e demandas. O diretor também participa das reuniões do Conselho de Base, que acontecem
periodicamente para debater e definir as prioridades e
bandeiras de luta categoria. Os eleitos terão mandato de
no mínimo dois e no máximo três anos.
Quantos podem ser eleitos
Os associados terão direito de eleger, em seus respectivos locais de trabalho, dentre os associados neles lotados, diretores de base na seguinte proporção:
- 10 a 25 associados podem eleger 1 diretor de base
- 26 a 75 associados podem eleger 2 diretores de base
- 76 a 100 associados podem eleger 3 diretores de base
Locais com mais de 100 associados podem eleger
mais 1 diretor de base a cada 100 ou fração.
Nos locais de trabalho com menos de 10 associados, poderá ser eleito um diretor de base, desde que
o número de associados no fórum (prédio), corresponda a no mínimo 50% ou mais da lotação.
Nos locais com menos de dez associados ou onde
não houver candidatos, os associados poderão escolher um Representante Sindical, que participará
como observador (com direito à voz e sem direito
a voto), nas reuniões ordinárias, extraordinárias e
demais atividades da Diretoria de Base, podendo
ser escolhido um para cada atividade.
Veja nas páginas 4 e 5 os candidatos a Diretoria de Base.

Dia/s
11 e 12
10
12 e 13
11 e 12
13
13
13
13
13
10
10

Dia
10/11
10/11
11/11
11/11
10/11
10/11
11/11
11/11
12/11

Dia
10/11
10/11
12/11
13/11

ROTEIRO DAS ELEIÇÕES DIRETORIA DE BASE SINTRAJUD - 2015
CAPITAL
Urna
Horário
Local
Qtos. elegem Nº Cand. Nº mínimo de votos
30
11h – 19h
BARRA FUNDA
5
7
FIXA
1
18
FIXA
11h – 19h
PEDRO LESSA
4
27
5
2
FIXA
11h – 19h
TRE MIQ
8
4
58
TRF
FIXA
11h – 19h
JEF CAPITAL
3
4
10
ITINERANTE 11h – 14h
10
AL. RIO CLARO
2
1
ITINERANTE 15h – 17h
10
1
1
ITINERANTE 17h30 – 19h JF PREVIDENCIÁRIO
1
10
2
ITINERANTE 11h – 14h EXECUÇÕES FISCAIS
3
3
10
CEUNI
ITINERANTE 15h – 18h
10
SETIN MILLENIUM
2
3
ITINERANTE 11h – 14h
1
10
FÓRUM ZONA ZUL
1
ITINERANTE 16h – 18h

Urna
ITINERANTE
ITINERANTE
ITINERANTE
ITINERANTE
ITINERANTE
ITINERANTE
ITINERANTE
ITINERANTE
ITINERANTE

Urna
ITINERANTE
ITINERANTE
ITINERANTE
ITINERANTE

GRANDE SÃO PAULO E BAIXADA SANTISTA
Horário
Local
Qtos. elegem Nº Cand.
14h – 17h
JT GUARULHOS
1
2
11h – 13h
JF GUARULHOS
2
1
11h – 13h
RIBEIRÃO PIRES
1
1
15h – 18h
JF BARUERI
1
1
14h – 17h
JT SÃO VICENTE
1
1
11h – 13h
JT CUBATÃO
1
1
14h – 17h
JF SANTOS
3
3
11h – 13h
JT SANTOS
2
2
14h – 17h
JT PRAIA GRANDE
1
3

Horário
11h - 13h
15h – 18h
11h – 15h
11h – 15h

INTERIOR
Local
Qtos. elegem
JF CAMPINAS
2
JEF CAMPINAS
1
JF PRES. PRUDENTE
2
JF BAURU
2

Nº Cand.
2
1
1
2

Nº mínimo de votos
10
10
8
6
10
10
10
10
10

Nº mínimo de votos
10
10
10
10
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Candidatos a Diretoria
TRF

Ana Luiza de Figueiredo Gomes

Edvaldo Camarão dos Reis

Francisco Antero M. Andrade

José Dalmo Vieira Duarte

Luciana Martins Carneiro

JF - Al. Rio Claro

JF - Previdenciário

Execuções Fiscais

JF - Guarulhos

JF - Barueri

Milton Cordoni

Gilberto Terra

Antonio Carlos Correia

Airton Reis Júnior

Viviane Satico Ito

JF - Pedro Lessa

JF - Pres. Prudente

Valdir Amado da Silva

Anna Karenina de S. Macedo

JF - Santos

Antonio Carlos Lauriano

Luciana Maria de Sousa

Milton Ferreira Ornelas

JEF - Campinas

JEF - São Paulo

Celso Silvestre Roberto

Leila Azar

Maria Ires Graciano

JF - Campinas

Claudia Vilapiano T. de Souza

Luciane Pianta Palhares

Marta Luiza Marques Osumi

TRE - SP

Ana Luiza Golden

José Carlos Hoffman Palmieri

JT - Cubatão

Thiago Vieira dos Santos

José Carlos Logullo Gonçalves
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de Base por tribunal
JT - Barra Funda

Marcus da Silva Vergne

Claudia Renata de M. Araújo

Eduardo Pereira Galindo

JT - Barra Funda

Henrique Sales Costa

Tauff Ganem de Abreu

Setin - JT Millenium

Rodrigo Carneiro O. Tieizmann

Carlos Romel Pereira da Silva

Fabiano dos Santos

Rafael Sousa de Jesus

JT - Praia Grande

JT - Guarulhos

Marcio Beraldo G. de Castro

Rodrigo Évora

Ana Maria Machado

JT - Ribeirão Pires

TRT - Zona Sul

JT - São Vicente

Ivo Oliveira Farias

Vanderson Nunes Costa

Marcelo Aro Jorge

Ceuni

Beatriz Mazzei Nubie

Cesar Eduardo de Oliveira

Claudia Faissola

Aparecida Helena de O. Cavalcante

Rogério Baldini Vasconcelos

JT - Santos

Elton Teixeira Rocha

Julio Cesar Alves de Sousa

JF - Bauru

Dinah Marta Lemos Noleto

Lusia Maria da Costa Julião

Marcos Augusto Ribeiro Vinagre
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Servidores proíbem dirigente ligado à
CUT de negociar em nome da categoria
Plenária da Fenajufe afastou Roberto Ponciano de eventuais negociações com o governo ou STF após série
de declarações dele contra a luta para derrubar o veto
Por Hélcio Duarte Filho
Representantes dos servidores
do Judiciário Federal e do MPU de
quase todos os estados decidiram
afastar o dirigente da federação nacional (Fenajufe) Roberto Ponciano de quaisquer negociações com
o governo federal, Supremo Tribunal Federal (STF) ou parlamentares. A resolução foi aprovada na
XIX Plenária Nacional da Fenajufe,
realizada em João Pessoa (PB), de
23 a 25 de outubro.
A ampla maioria dos servidores
que participavam da plenária votou
pelo afastamento de Ponciano de
eventuais negociações – o dirigente,
que não participava do evento, teve
menos de dez votos a seu favor, em
uma atividade que reunia cerca de
190 delegados eleitos em assembleias
nos estados.
Ponciano é próximo à CUT e ao
governo e foi eleito na chapa desta
central para a direção da federação,
que é proporcional – isto é, a composição da diretoria colegiada da entidade é formada por representantes
de todas as chapas, com base nos votos que cada uma recebeu.
Nos últimos meses, Ponciano vem
postando nas redes sociais textos e
gravações com comentários agressivos à luta da categoria pela derrubada do veto da presidente Dilma
ao PLC 28. Chegou a afirmar que,
entre salvar o governo e defender o
reajuste, não teria dúvidas em dizer
"dane-se" ao reajuste da categoria.
Mencionou ainda estar participando
de negociações por uma alternativa
ao projeto vetado, o que não foi autorizado em nenhuma instância sin-

Facebook

dical dos servidores. Não há registro
de que ele tenha negado a autoria de
tais mensagens.
Reunião polêmica
O dirigente da federação foi um
dos sindicalistas que participou, em
julho, da polêmica reunião paralela
com Amarildo Vieira, diretor-geral
do STF, quando a categoria já lutava pela derrubada do veto ao PLC
28. Também participaram dessa
reunião, sem o aval dos servidores,
o presidente do Sindiquinze, José
Aristéia, o presidente do Sisejufe-RJ,
Valter Nogueira, o secretário-geral
da Anajustra, Alexandre Seixas, o
presidente da Agelpojus e dirigente
da Fenajufe, Edmilton Gomes, e o
servidor do TJDF, Jailton Assis.
A reunião foi chamada pelo STF
para justificar as declarações do diretor-geral, na negociação com a Fenajufe na véspera, de que o presidente
do Supremo, Ricardo Lewandowski,
não havia tratado com a presidente
Dilma do reajuste dos servidores na
viagem que fizera a Portugal.
A declaração de Amarildo acabou
por criar embaraços para o governo
e ao próprio Lewandowski, já que
ao menos dois ministros de estado,
entre eles José Eduardo Cardoso, da
Justiça, haviam dito que a conversa
na Europa tratara do reajuste salarial
dos servidores e não da Operação
Lava-Jato, como acusava parte da
imprensa. Foi nessa reunião com a
federação, aliás, que Amarildo disse que Lewandowski não receberia
mais a Fenajufe.
Um mês depois, o STF enviaria ao
Supremo o PL 2648/2015, o chamado 'PL do Leitinho', alternativa rebaixada ao PLC 28, rejeitada por todas

Ponciano: Comissão de Ética da Fenajufe vai analisar comportamento do dirigente

as assembleias da categoria e que seguiu sendo defendida publicamente, nas redes sociais, por Ponciano.
O sindicalista chegou a postar que
enquanto a categoria ia a Brasília na
“tentativa inútil” de derrubar o veto,
ele participava de negociações em
torno de outra proposta salarial.
“Nada está comprovado”
O servidor será submetido a uma
Comissão de Ética, definida na reunião da diretoria da Fenajufe, que
deverá apurar as suas atitudes e na
qual terá direito de apresentar seus
argumentos. A votação foi precedida
por manifestações contra e a favor
do afastamento.
O ex-diretor da federação José
Oliveira criticou a proposta, argumentando que o diretor já estava na
suplência da diretoria colegiada e
que a comissão de ética iria apurar o
caso. Disse ainda que se fazia ali um
“julgamento sumário sem direito de
defesa do companheiro” e comparou
o ato a governos autoritários. “É um
precedente preocupante”, declarou.
“Até o momento, que eu saiba, não

está comprovado que houve por parte desse companheiro qualquer ação
contra as deliberações das instâncias
da nossa categoria”, argumentou.
Coube aos servidores Helênio Barros, da oposição à direção do sindicato da categoria no Rio de Janeiro
(Sisejufe-RJ), e ao coordenador da
federação Adilson Rodrigues dividirem o tempo para defender a
medida, que proíbe o dirigente de
participar de negociações, mas não
o afasta da direção da federação. "Ele
tem toda a liberdade de dizer o que
quiser, como mandar o reajuste se
danar e defender o governo Dilma,
mas não participando das mesas de
negociação", disse Helênio, que afirmou que a proposta veio das bases
da categoria no Rio, onde Ponciano
foi presidente do sindicato.
"Está resguardado o seu mandato
até que a comissão de ética cumpra
o seu papel, resguardando o direito
de defesa. Mas no auge da greve, enquanto alguns apanham em praça
pública, é inaceitável que um dirigente faça as declarações que ele fez”,
disse Adilson.

Plenária aprova prestação de contas
Presidente do Conselho chama a atenção para inadimplência de várias entidades sindicais
Com informações da Fenajufe
A XIX Plenária Nacional aprovou, no sábado, 24, as contas da
Fenajufe referentes ao período de
maio de 2013 a agosto de 2015. O
parecer pela aprovação foi apresentado pelo Conselho Fiscal e
submetido à votação do plenário.
A reunião foi conduzida pelo
presidente do Conselho, Miguel
Rangel (Sintrajufe/RS) que falou
da atuação do conselho e chamou
a atenção para a inadimplência
de entidades sindicais. “Ao longo

do tempo a gente vem analisando
tecnicamente, opinando e recomendando coisas que podem ser
sanadas pela direção da Fenajufe. É importante chamar atenção
para questões de inadimplência
de várias entidades sindicais’’, disse. Miguel fez questão de destacar
que a atuação do Conselho, apesar
da divisão legal entre titulares e
suplentes, é horizontal, não havendo distinção na tarefa de apreciação das contas.
Ribamar França (SINDJUF/PA)
também participou do debate e relatou sua satisfação em participar

da Plenária – ele fez a sua primeira
participação. França também parabenizou a Federação pela contabilidade. ‘’A equipe do conselho
não discute conjuntura política,
apenas estamos unidos para prestação de contas’’, finalizou França.
O parecer pela aprovação pode
ser acessado na pagina da Fenajufe
(http://www.fenajufe.org.br/images/Parecer%20Conselho%20Fiscal.pdf). A prestação de contas da
Fenajufe também pode ser acessada
no site da Federação (http://www.
fenajufe.org.br/index.php/prestando-contas/balancetes-mensais)

Outras questões
Os delegados aprovaram também a defesa do fim da “vedação
ao exercício da advocacia” para os
servidores do Judiciário, previsto
na Lei 8.906, e decidiram favoravelmente à luta pelo fim da proibição
do “exercício da mercancia”, isto é,
atuar no mercado ou no comércio.
Essa proibição está prevista no art.
117 da Lei 3.112/90. A votação não
foi consensual – parte dos servidores defendeu que o tema fosse
remetido para discussão no Grupo
de Carreira, mas a maioria optou
por aprovar já na plenária.
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‘Derruba o veto já’, cantam os
servidores em João Pessoa
XIX Plenária Nacional da categoria reafirma a luta pela derrubada do veto e convoca paralisação e
caravana a Brasília nos dias 16 e 17 de novembro
Valcir Araújo

Encontro na capital da Paraíba durou três dias e destacou a unidade da categoria

Por Hélcio Duarte Filho
“Derruba o veto já”. O grito de
guerra da luta pela aprovação do
reajuste salarial (PLC 28) ecoou na
XIX Plenária da Fenajufe, realizada
em João Pessoa (PB) entre 23 e 25 de
outubro. A plenária final aprovou a
continuidade dessa luta, com novas
manifestações em Brasília e nos estados com paralisação e “apagão” nos
dias 16 e 17 de novembro.
O calendário aprovado prevê caravanas a Brasília nessa data, com
ato nacional em frente ao Congresso em 17 de novembro, dia previsto
para mais uma tentativa de apreciação pelos senadores e deputados

do veto da presidente da República,
Dilma Rousseff, ao PLC 28, que repõe nove anos de perdas salariais
acumuladas pela categoria.
Greve histórica
O debate que avaliou a greve, apontada como a maior da história da categoria, ocorreu na véspera, na tarde
do sábado (24). Já ali as falas dos servidores sinalizavam que o Judiciário
Federal e o MPU seguiriam lutando
pela derrubada do veto ao PLC 28.
Ao mesmo tempo, muitas das posições expostas por 52 servidores que
se inscreveram para falar indicaram
o entendimento de que, se as negociações estavam paralisadas, isso se
devia ao Supremo Tribunal Federal

e ao governo. A avaliação era de que
ambos fecharam as portas e se mantêm intransigentes pela manutenção
do veto e aprovação sem alterações
do projeto rebaixado apresentado
como alternativa, à revelia dos servidores, que o rejeitaram.
A resolução aprovada na plenária
final, venceu por ampla maioria a
proposta que colocava em destaque
a negociação do PL 2648, mesmo
que sem abandonar a luta pela derrubada do veto. A resolução mantém aberta a possibilidade de negociação, mas afirma que isso depende
acima de tudo de o governo e o STF
mudarem de posição e apresentarem algo novo. Os servidores sempre se mantiveram abertos a sentar à
mesa para negociar, por meio da sua
entidade nacional, a federação.
No debate sobre a greve, não foram poucos os que defenderam a
unidade da categoria e constataram
o poder que os servidores do Judiciário Federal e do MPU adquirem
quando se movimentam juntos em
torno de uma mesma pauta. “Conseguimos fazer um movimento nacional com uma pauta única, o que
não foi possível nos últimos anos”,
disse Tarcísio Ferreira, da coordenação da Fenajufe. Ele destacou a importância não só da greve, como das
grandes manifestações e da pressão

de dimensões inéditas sobre o Congresso, mas ressaltou que a categoria só pode confiar em sua própria
força. “O Congresso Nacional é o
despachante onde se carimbam os
interesses da classe dominante no
cenário político nacional”, disse.
Críticas ao STF
Não foram poucas também as críticas ao presidente do STF, Ricardo
Lewandowski. O coordenador da
federação Adilson Rodrigues lembrou que, historicamente, as greves
da categoria pressionam o chefe
máximo do Judiciário para que ele
cobre do governo os recursos necessários para atender as demandas do
setor, mas que dessa vez o que ocorreu foi bem diferente disso.
“Ao invés de levar a pauta que defendia a autonomia, ele aderiu ao
projeto do governo. O Judiciário
tem política salarial sim, para os
juízes”, disse. O servidor ressaltou,
porém, que a luta vai prosseguir e
que a organização sindical da categoria tem um histórico de lutas e
de conquistas que demonstra que
é possível vencer outra vez, sem
fechar os olhos para as imensas
dificuldades que estão colocadas.
“No auge do projeto neoliberal nós
conseguimos arrancar três planos
de cargos”, recordou.

Ofício sobre NS de técnicos já foi protocolado no STF
A mudança da escolaridade para nível superior foi aprovada na XIX Plenária da Fenajufe
A Fenajufe protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF), na
tarde de segunda-feira, 26, um ofício comunicando a decisão da XIX
Plenária nacional sobre os técnicos
judiciários e solicitando que projeto
alterando a escolaridade do cargo
de nível médio para superior seja
enviado ao Congresso Nacional. No
documento, a Fenajufe encaminha a
minuta do projeto e solicita audiência com o presidente do STF, Ricardo
Lewandowski, o mais breve possível,
para tratar do assunto. Começará,
então, uma nova etapa nesta luta.
A proposta de mudança na escolaridade foi definida na manhã do
domingo (25) na XIX Plenária da
Fenajufe, terceiro e último dia de debates na atividade realizada em João
Pessoa, na Paraíba, com a participação de 232 servidores do Judiciário
Federal, sendo 190 delegados com
direito a voto e 42 observadores.
Assinam o documento que será
protocolado no Supremo os coordenadores-gerais da federação

Adilson Rodrigues e Cledo Vieira, o
coordenador de Formação Política
e Organização Sindical, Alexandre
Magnos, e a coordenadora Jurídica
e Parlamentar, Eugênia Lacerda. É
um documento simples, com breve comunicado do que foi decidido
e que sugere a elaboração de anteprojeto de lei com o seguinte teor:
“Art. 1º - O inciso II do art. 8º da Lei
11.416/2006 passa a vigorar com a
seguinte redação: Art. 8º (...) Para o
cargo de Técnico Judiciário, curso
superior. (NR). Art 2º - Esta Lei entra
em vigor na data de sua publicação”.
Corrigir distorções
Os objetivos centrais da decisão
dos servidores, com base no que prevaleceu na Plenária, são combater as
distorções salariais e adequar a escolaridade exigida à complexidade das
atribuições do cargo. O assunto foi
tema de debate na manhã de sábado
(24), quando quatro palestrantes expuseram suas posições e 52 servidores se pronunciaram sobre o tema à

Valcir Araújo

Debate: Júlio Brito, do TRE-MG (à esq.) e Dmerson Dias, do TRE-SP (ao microfone)

frente do plenário.
As definições sobre a questão decorreram de três votações sequenciais. A primeira votação decidiu
que a luta pela correção das distorções teria como caminho a defesa
imediata do nível superior e não
seria associada a uma discussão e
formulação mais ampla via plano de
carreira. Logo em seguida, os servidores decidiram reivindicar que o
STF encaminhe projeto específico
com esse teor. A última votação
definiu que os servidores não vão
reivindicar no primeiro momento

que a elevação da escolaridade seja
acompanhada de compensações salariais – demanda postergada para
quando o quadro político e econômico estiver mais favorável.
A decisão pela mudança na escolaridade dos técnicos não se sobrepõe
às outras questões e demandas relacionadas à construção e defesa do
plano de carreira, cujas características buscadas e que ainda estão sendo construídas devem apontar para
a correção de todas as distorções e
atender ao conjunto dos servidores
do Judiciário Federal. (HDF)
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Frases da XIX Plenária da Fenajufe
Na XIX Plenária Nacional da Fenajufe servidores falavam sobre os problemas internos da categoria, as necessidades e
a luta pela derrubada do veto ao PLC 28, que corrige nove anos de perdas inflacionárias.
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