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Os servidores do Judiciário Federal em São Paulo 
entrarão em greve por tempo indeterminado a partir 
da próxima terça-feira, 30 de setembro, numa parali-
sação que pode afetar o primeiro turno das eleições. 

A decisão foi tomada justamente no Tribunal Re-
gional Eleitoral, na maior paralisação já realizada na 
história do tribunal com o maior colégio eleitoral do 
país. Avaliações diárias sobre a continuidade da para-
lisação serão realizadas no próprio TRE, logo depois 
de iniciada a greve.

O Apagão da quarta-feira (24), que incluiu ato pú-
blico e assembleia geral extraordinária, esvaziou os 
prédios do Tribunal. Já na rua, a manifestação reuniu 
grande número de servidores também da Justiça Fe-
deral e da Trabalhista, inclusive do interior do estado 

e da Baixada Santista. “Parabéns aos que lutam!”, sau-
dou Adílson Rodrigues, diretor da Fenajufe. 

Não foi por falta de aviso
“Ou arrancamos o reposição [salarial], ou ar-

rancamos o riso na cara da Dilma [Rousseff], da 
Marina e de todos os que estão se candidatando”, 
afirmou Elizaldo Veríssimo, diretor do Sintrajud e 
servidor do TRE. A frase ilustra a disposição da ca-
tegoria: não deixar que o processo eleitoral seja re-
alizado à custa de servidores que estão há oito anos 
sem reposição salarial.

“Avisamos o governo federal, com dois anos de 
antecedência, para negociar o nosso projeto salarial 
e não tumultuar as eleições”, lembrou Adilson Ro-

drigues. “Foram muitos avisos, mas nada foi feito.”
Encerrada a assembleia, que fechou a rua Fran-

cisca Miquelina, no centro da capital, os servidores 
saíram em passeata até o cartório da 1ª Zona Eleito-
ral, na avenida Brigadeiro Luís Antônio, onde con-
clamaram os colegas a aderir ao movimento.

Agora, a categoria dedicará os próximos dias à 
organização da greve por tempo indeterminado. 
Servidores que lideram a mobilização vão visitar 
todos os setores de cada um dos ramos do Judiciá-
rio Federal – JT, JF e JE – para convocar os colegas.

Os procedimentos jurídicos para garantir a le-
galidade da greve serão tomados, com o aviso às 
direções dos tribunais dentro do prazo legal de 72 
horas de antecedência.

30 de setembro

Apagão no TRE-SP reacende a indignação e servidores param por tempo indeterminado, com assembleias diárias

GREVE!AGORA É

24.09.2014 - Servidores das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho durante manifestação em frente ao TRE.

Jesus C
arlos

TRT – Sexta (26), 13h, na JT da Barra Funda: Assembleia de organização da greve.
TRE – Segunda (29), 14h, no TRE-Miquelina: Arrastão nos andares.
JF/TRF – Segunda (29), 14h, em frente ao TRF-3: Ato público na Paulista.
Baixada Santista - Quinta (25) a segunda (29): Passagem nos locais de trabalho.               

Agenda



A greve em todos os tribunais fe-
derais paulistas pode ajudar a “puxar” 
novos protestos nacionais antes das 
eleições. A notícia rapidamente correu 
o país e foi comemorada nos atos que 
marcaram o Apagão no Judiciário Fe-
deral e MPU nos estados, no dia 24.

A mobilização nacional teve ainda 
paralisações e atos em estados como 
Rio Grande do Sul, Paraná, Minas 
Gerais, Bahia, Mato Grosso e Mara-
nhão. O movimento dá novos sinais 
de vitalidade e pode ganhar fôlego 
com a reviravolta no quadro da Jus-
tiça Eleitoral paulista, que, até aqui, 
vinha tendo uma participação tímida 
e de construção da mobilização. 

Em Belo Horizonte, o protesto 
reuniu cerca de 400 servidores, que 
saíram em passeata dos cartórios elei-
torais até a sede do TRE – com direi-
to a marcha “fúnebre” para Dilma. 
Em assembleia, Minas resolveu fazer 
novo Apagão antes da eleição – entre 
30 de setembro e 2 de outubro, data 
que será definida de acordo com a 
tendência do calendário nacional.

Em Porto Alegre, mais de 200 servi-
dores que participavam do ato em frente 
à Justiça Eleitoral vibraram com a notícia 

Servidores comemoram 
decisão de SP de parar a 

5 dias da eleição
TRE-SP surpreende, puxa greve e influencia cenário nacional

Por Hélcio Duarte Filho

Mas o que mudou de uma sema-
na para outra? “É um sentimento de 
indignação que vai se consolidando 
na categoria”, avalia Adilson Rodri-
gues, da Justiça Federal de São Pau-
lo e da coordenação da federação 
nacional (Fenajufe).

Para o dirigente, o que ocorre no 
TRE de São Paulo reflete um trabalho 
contínuo de construção da mobiliza-
ção, além da constatação, que ganhou 
força nos últimos dias, de que não fa-
zer nada significará mais quatro anos 
de perdas salariais acumuladas

A promessa do presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ricardo 
Lewandowski, de possíveis nego-
ciações após as eleições de outu-

bro parece ter ficado ainda menor 
diante da liminar que estendeu o 
auxílio-moradia aos juízes federais. 

Os magistrados já haviam ob-
tido o auxílio-alimentação retro-
ativo, articulam a aprovação da 
emenda constitucional que recupe-
ra o adicional por tempo de servi-
ço e buscam uma gratificação por 
acúmulo de funções, fora a notícia 
que circula, ainda sem lastro con-
fiável de veracidade, mas nem por 
isso descartável, de que um possível 
auxílio-educação vem por aí.

Tudo isso teria ajudado a disse-
minar a insatisfação e a revolta en-
tre os servidores da Justiça Eleitoral 
de São Paulo.

O que mudou?

Fotos Jesus Carlos

que chegou de São Paulo via WhatsApp. 
Em Salvador, o ato em frente ao TRE 

teve uma participação menor, cerca de 
70 pessoas, mas fez barulho. As cor-
netas e outros apetrechos de protesto 
esquentaram quando chegou, com so-
taque baiano, a notícia de que o maior 
tribunal eleitoral do país decidira parar.

 “Vamos fazer um esforço para 
chamar os servidores para novas mo-
bilizações antes das eleições”, diz Fred 
Barboza, da direção do Sindjufe-BA.

Também teve barulho em Curiti-
ba. Mais de 200 servidores das Justiças 
Federal e Eleitoral se concentraram 
em frente à sede do TRE e próximo 
aos cartórios eleitorais, na rua João 
Parolin, no Prado Velho, a dez minu-
tos do Centro da capital paranaense.

Segundo Paulo Cezar Silva dos 
Santos, servidor da JF e diretor do 
sindicato (Sinjuspar), foi a a maior 
mobilização da categoria em Curi-
tiba em 12 anos. Novo Apagão será 
marcado para a semana que vem, no 
dia 1º ou 2 de outubro – a data, assim 
como em Minas, ficou para ser defi-
nida de acordo com a movimentação 
nacional e as sinalizações da Fenaju-
fe. “Esperamos que essa decisão de 
São Paulo contagie os servidores do 
Paraná”, diz.

24.09.2014 - Apagão na JF Marília 24.09.2014 - Apagão na JF Botucatu

24.09.2014 - O Apagão mobilizou todos os tribunais 

24.09.2014 - Ao final do ato, os servidores realizaram uma passeata

24.09.2014 - Quase todos os setores ficaram vazios

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, por seus 
Coordenadores Gerais e Executivos, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade (conforme 
parágrafo 1º do artigo 25), faz saber que fará realizar a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
no dia 30 de setembro do ano corrente, às 14 horas, em primeira convocação – no Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo – TRE/SP (Rua Francisca Miquelina, 123, Bela Vista, São Paulo/SP). 
PAUTA: 1. Informes da Campanha Salarial;  2. Avaliação do movimento paredista e próximos pas-
sos da mobilização;   3. Outros assuntos de interesse da categoria. 
São Paulo, 25 de setembro de 2014
Inês Leal de Castro - Coordenadora Geral 
Maria Helena Garcia Leal - Coordenadora Executiva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GRAL EXTRAODRINÁRIA DO SINTRAJUD


