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APAGÃO DO JUDICIÁRIO

TODOS AO TRE

24 de setembro

Participe do ato e da assembleia geral no prédio 
da Rua Francisca Miquelina, 123, a partir das 12h



O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado 
de São Paulo – SINTRAJUD, por suas coordenadoras, em con-
formidade com o Estatuto Social da Entidade, faz saber que 
fará realizar a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 
24 de setembro do ano corrente, a partir das 14h, em 1ª con-
vocação com a presença de pelo menos metade mais um dos 
associados quites com a tesouraria e, em 2ª convocação, trinta 
minutos após, em qualquer número. A assembleia será reali-
zada no Tribunal Regional Eleitoral, situado na Rua Francisca 
Miquelina, 123, Bela Vista, São Paulo/SP. PAUTA: 1. Informes 
da Campanha Salarial e calendário de mobilização; 2. Ava-
liação da paralisação de 24 horas com “Apagão do Judiciário 
Federal” nos locais de trabalho e próximos passos da mobiliza-
ção; 3. E, outros assuntos de interesse da categoria. São Paulo, 
19 de setembro de 2014 - Inês Leal de Castro - Coordenadora 
Geral / Maria Angélica Oliveira - Coordenadora Executiva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP

“Vamos lutar juntos e escrever a nossa história de 
vitória”. Com essa convocação, centenas de servido-
res da Justiça Federal tomaram, na quinta-feira (18), 
a frente do Fórum Pedro Lessa, na Avenida Paulista, 
para exigir a reposição dos oito anos de defasagem 
salarial e o comprometimento do STF na defesa dos 
interesses da categoria. Eles também fizeram uma ca-
minhada pela avenida e confirmaram participação no 
Apagão do Judiciário.   

Indignados com o arrocho salarial, com o corte que 
o governo Dilma Rousseff (PT) efetuou no orçamento  
e com a ausência de negociação, os trabalhadores pro-
moveram vários “apitaços” em frente ao Fórum. “O 
governo não respeita a lei e nem os seus servidores”, 
disse Antônio Melquíades, diretor do Sintrajud.

Durante o ato, foi lembrado que o Projeto de Lei 
Orçamentária Anual (PLOA) para 2015, entregue 
ao Congresso pelo Ministério do Planejamento, pre-
vê que 47% (ou R$ 1,356 trilhão) das despesas serão 
destinadas ao pagamento de juros e amortizações da 
dívida pública.

Servidores caminham pela Avenida Paulista 
para pressionar pela reposição salarial

JF-SP: “lutar juntos e escrever 
nossa história”

“Para repor o salário dos servidores públicos o go-
verno alega que não tem recursos, mas para os ban-
queiros e agiotas tem, inclusive, com um reforço no 
orçamento, já que em 2014 o valor destinado repre-
senta 42%”, ressaltou Melqui.

“Queremos que a cúpula do Judiciário negocie com 
o governo federal a nossa reposição”, ressaltou Tarcísio 
Ferreira, coordenador da Fenajufe. “Já conseguimos 
avanços, mas ainda pequenos. Precisamos pressionar 
também os presidentes dos tribunais superiores.”

Passeata pela Av. Paulista
Com bandeiras, apitos e cornetas, os servidores fe-

charam uma das faixas da Avenida Paulista, pela qual 
seguiram em caminhada até o TRF-3. Lá, ocuparam a 
praça e a entrada do edifício. Antes, os trabalhadores 
prestaram homenagens aos servidores da USP, que es-
tiveram em greve por mais de 100 dias, enfrentando 
repressão policial e corte de ponto.

O ato teve também um minuto de silêncio pelo fa-
lecimento de Dirceu Travesso, membro da Secretaria 
Executiva Nacional da CSP-Conlutas, e da servidora 
do TRT-2, Érica Yamamoto. Ambos deixaram sua 
marca na história do movimento sindical, participan-
do ativamente da luta dos trabalhadores.

Kit Gaion

18.09.14 - Ato na JF/TRF

17.09.14 - Reunião na JT de Santos

Reuniões setoriais na Justiça do Trabalho de Santos e do Guarujá 
e na Justiça Federal de Santos confirmaram a participação dos 
servidores da Baixada Santista no Apagão Nacional do Judiciário.
“O esforço para construir o Apagão deve ser de todos, pois so-
mente a categoria em luta poderá vencer o reajuste zero”, disse 
Lynira Sardinha, diretora do Sintrajud.
Nos dias que antecedem a atividade, ativistas e diretores do 
Sintrajud continuarão o trabalho de mobilização, aproveitando 
para debater também a Campanha Salarial e outros assuntos de 
interesse da categoria.

Baixada Santista: 
“esforço de todos”

TRE-SP aprova paralisação de 24h em dia 
de Apagão Nacional

Apagão será na quarta-feira (24) e contará com a participação de servidores da JF e da JT, da capital e do interior. 
Após ato, haverá assembleia para definir próximos passos

Jesus Carlos

19.09.14 - Assembleia setorial no TRE

Com servidores de todos os an-
dares e de quase todas as seções, foi 
definida paralisação de 24 horas no 
TRE-SP durante o Apagão Nacional, 
na quarta-feira (24). O ato terá a par-
ticipação de servidores da JF e da JT, 
da capital e do interior.

A decisão foi tomada por mais de 
uma centena de servidores, que tomaram 
o saguão do tribunal, na sexta-feira (19).

As passagens que garantiram esta 
assembleia foram feitas pelos colegas 
da base e os servidores mostraram 
disposição de “apagar” o TRE-SP.

Os servidores disseram que o Apa-
gão será uma demonstração de insa-
tisfação com a situação salarial. Não 
seria para menos, a falta de data-base 
tem causado a corrosão salarial fren-
te à inflação, cujo acumulado desde 
junho de 2006 (quando o PCS-3 foi 
aprovado) é superior a 56,59%.

O silêncio e a inércia da cúpula dos 
tribunais com o corte do orçamento e 

a quebra da autonomia do Poder Ju-
diciário têm sido criticado e será alvo 
do Apagão.

Após o ato será realizada uma as-
sembleia geral, para definir os próxi-
mos passos da campanha, que exige 
do STF empenho em defesa da repo-
sição salarial da categoria e contra o 
corte feito pelo governo Dilma Rous-
seff (PT) ao orçamento do Judiciário.

Histórico de força
A conquista dos 11,98% aconteceu 

após uma greve muito forte no TRE-SP 
e de outros estados. “A greve de 2000 
foi curta, mas com um efeito avassa-
lador”, disse Elizaldo Veríssimo, dire-
tor do Sintrajud e servidor da Justiça 
Eleitoral, lembrando que na ocasião o 
STF mudou seu posicionamento sobre 
a matéria em menos de 48 horas.

O sindicato está convocando os 
servidores dos cartórios da capital e 
do interior a particpar do Apagão.


