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A partir desta quinta-feira, 6 de maio, os servidores
do Judiciário precisam mostrar, como fizeram no final de
2009, que estão prontos para reforçar a luta pela revisão
salarial. A Greve começa hoje em quase todo o país, e em
estados como na Bahia e também no Distrito Federal a
categoria paralisa as atividades na próxima semana.

Os servidores no interior de SC também já estão re-
alizando Assembléias e decidindo aderir ao movimento.
As duas Varas do Trabalho em Balneário Camboriú apro-
varam por maioria entrar em Greve. A decisão foi a
mesma em Assembléia feita nas quatro Varas do Traba-
lho, Distribuição e Central de Mandados em Criciúma.
Os servidores da Eleitoral naquele município fazem As-
sembléia às 13 horas desta quinta para deliberar sobre
o assunto. Na Vara do Trabalho de Concórdia a Greve
também inicia nesta quinta-feira.

Assim como fez no TRT e TRE, a Direção do SIN-
TRAJUSC e o Comando de Greve reuniram-se nesta
quarta-feira com o Diretor do Foro da Seção Judiciária
de Santa Catarina, Juiz Alcides Vettorazzi. Ele disse que
compreende que a Greve, apesar de ser um instrumento
de luta forte, é democrático, e se colocou à disposição
para ouvir a Direção do SINTRAJUSC e o Comando
de Greve e negociar as questões que se apresentarem a
partir do início do movimento, como aconteceu na pa-
ralisação realizada no final do ano passado.

Na luta em nível nacional, a Coordenação da FE-
NAJUFE esteve no STF nesta quarta-feira, 5, para pro-

tocolar pedido de audiência com o presidente, ministro
Cezar Peluso. No ofício, a Federação deixa claro que
os servidores do Judiciário estão preocupados com o
ritmo das negociações referentes à revisão salarial atra-
vés do PL 6613/09, que está na CTASP - Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara
dos Deputados.

No mesmo pedido, a Federação aponta a preocupa-
ção com a postura do governo nos últimos acontecimen-
tos, como a insistência para a realização da audiência
pública no dia 27 de abril e a retirada de pauta do proje-
to, pelo relator, deputado Sabino Castelo Branco (PTB-
AM), por determinação do próprio governo, na sessão
do dia 28 de abril. De acordo com os deputados da
CTASP, foi dado um prazo de duas semanas para o pro-
jeto, talvez, voltar a ser discutido na Comissão de Tra-
balho.

"Essa movimentação do governo deixou a categoria
muita preocupada, pois nunca houve tanta dificuldade
para os nossos projetos de revisão salarial serem apro-
vados na Comissão de Trabalho, que tem a incumbência
de discutir o mérito do projeto e não o seu impacto fi-
nanceiro", afirma o documento protocolado pela Fena-
jufe.

Além da audiência, a Federação solicita que a cúpula
do Judiciário inicie imediatamente gestões junto aos Po-
deres Executivo e Legislativo para que seja fechado um
acordo que viabilize a aprovação final do novo PCS.


