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TRE reage aomovimento
e ameaça direito de greve
Oartigo9º daConstituiçãoFederal garante odireito de

greve, cabendoaos trabalhadoresdecidiremaoportunida-
de e os interesses pelos quais o exercerão.
Opróprio SupremoTribunal Federal, na Súmula 316,

decidiu que a simples participação na greve não constitui
falta grave.Assim, nenhum servidor pode ser punido por
ter aderido aomovimento grevista. Ora, pois na quinta-
feira passada, 14, dia emque os servidores emSC inicia-
ram greve, aAdministração doTRE-SC, depois de uma
reuniãocomosgestores, ameaçou:grevista comFCouCJ
irá perder a funçãoou comissão.
É lamentável essa postura poucos dias depois de omi-

nistroDiasToffoli, em reunião, dia 8, comaFenajufe, ter
afirmadoqueoTSEencaminhariamensagemaoMinistério
doPlanejamentoparaqueapropostaorçamentáriade2015
incluísse a reposição das perdas salariais dos servidores.
Ele tambémprometeu se empenhar por outras reivindica-
ções dos servidores.

Direito fundamental
Emvez de ameaçar servidores no exercício de seu di-

reito, é fundamental que aAdministração doTRE-SC se
empenhe junto ao TSE para acelerar a tramitação do PL
6613/09.AaprovaçãodessePLéurgente porqueogover-
nodesrespeitaoutrodireito fundamental, queéadata-base,
e assimacategoria fica obrigada a continuar buscando so-
luçõesalternativasparaatualizar saláriosnoJudiciário.
Não bastasse isso, lembramos que o esforço concen-

trado doCongressoNacional não serviu para apreciar o
projeto salarialdos servidores,masvaleuparaaprovaruma
gratificaçãoparamagistradoseprocuradores,queequivale
a um terço da remuneração para quemacumular funções.

O projeto foi aprovado pelo plenário daCâmara dosDe-
putados nomesmo dia em que o governo trabalhou para
que não houvesse quorumna sessão daComissão de Fi-
nanças eTributação, na qual a proposta dos servidores do
JudiciárioFederal estavapautada.Amatériadosmagistra-
dos já passou peloSenado e vai agora para sanção da pre-
sidenteDilmaRousseff (PT).
Dois pesos, duasmedidas.Nós precisamos que asAd-

ministrações se envolvamnas questões dos servidores da
mesmamaneira com que se envolvem nas questões dos
magistrados.Os servidores têmumaperda salarial de40%
e precisamque aAdministração dos tribunais, emvez de
ameaçar servidores grevistas, incorpore a defesa dos rea-
justes para eles nos seus discursos enas suas atitudes, pois
semos servidores o Judiciário não anda.
Esperamosque,nessasduassemanasfundamentaispara

a nossa luta, por causa do apertado calendário do orça-
mento federal, aAdministração doTREpelomenos seja
neutra em relação anossas reivindicações degreve, como
já ocorreu emoutrosmovimentos legítimos, porque essa
luta é de todos nós.

Dias parados
OSINTRAJUSC lembra que os dias parados são ob-

jeto de negociação após a greve, como também ocorreu
nas últimas paralisações. Para isso, noTRE, a orientação
do Sindicato é que os servidores emgreve não registrem
ponto eletrônico, e sim o PONTODEGREVE, que di-
ariamenteestádisponível aosgrevistas.
O mesmo vale para o TRT e JF, que não tem ponto

eletrônico: os servidores emgreve devemassinar oPON-
TODEGREVE.
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ATIVIDADE DE GREVE

Participe do Ato em frente ao
TRE nesta segunda-feira, 18,
às 17 horas, horário da sessão
daquele tribunal. O ônibus para
os colegas da Justiça Federal
se descolarem até o centro
sairá às 16h30. O convite é
para todos, inclusive os que
ainda não estão exercendo o
direito de greve.

�A injustiça que se faz a um
é uma ameaça que se faz a todos�

Montesquieu


