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Boletim do Judiciário

Hoje tem ato conjunto do funciona-
lismo em frente ao TRE-SP, às 13h.  Os 
servidores públicos federais estão em 
luta numa campanha salarial unificada.

Além Judiciário, estarão no ato ser-
vidores da Receita Federal, Saúde, 
Professores Universitários, Ibama, 
Itamaraty entre outras categorias em 
greve contra a intransigência do go-
verno Dilma Rousseff e contra o con-

gelamento salarial. 
Além da falta de política salarial os 

servidores também vão denunciar a 
decisão do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) que liberou no último dia 28, os 
candidatos com “contas sujas” para dis-
putar as eleições deste ano. 

O voto decisivo foi do ministro indi-
cado pelo Partido dos Trabalhadores 
(PT), Dias Toffolli. De acordo com esti-

mativa do TSE, no país, cerca de 21 mil 
políticos integram o cadastro da Justiça 
Eleitoral de contas rejeitadas.

O TSE libera os “contas e fichas” su-
jas que desviam dinheiro público, en-
quanto os servidores públicos federais 
amargam há muitos anos com o conge-
lamento salarial, com o sucateamento 
dos serviços públicos e com a desvalo-
rização de suas carreiras. 

Ato conjunto do Funcionalismo Público Federal

Em frente ao Car-
tório da 1ª Zona 
Eleitoral, ao som 
de vuvuzelas e de 

um panelaço, os servidores 
festejavam a informação 
de que o apagão da Justiça 
Eleitoral aconteceu em vá-
rias cidades do país. Assim 
terminou o sexto dia de 
greve por tempo indeter-
minado e o terceiro de apa-
gão na Justiça Eleitoral aqui 
em São Paulo.

A categoria simplesmente 
ignorou o autoritarismo do 
presidente do TRE, que ‘mi-
litarizou’ a região com um 
excessivo contingente poli-
cial nas entradas dos prédios. 
A presença da PM já intimi-
dava, mas a resposta dos ser-
vidores foi adesão à greve. 

“Essa é sem dúvida uma 
das maiores paralisações 
realizadas pelos colegas da 
Justiça Eleitoral nos últimos 

anos”, disse um dos grevistas. 

Militarização
Não passava das 9h da 

manhã e a entrada da sede 
do TRE estava tomada 
por um batalhão de mais 
de 100 Policiais Militares. 
Além das grades de ferro 
para impedir à aproxima-
ção dos grevistas. Segundo 
informações dos grevistas, 
há soldados dormindo na 
1ª ZE e na sede.

A indignação foi geral: 
“Aqui não têm bandidos” 
protestaram os grevistas. 
“Nós somos servidores con-
cursados e exigimos respei-
to, não estamos no Judiciário 
Federal sob nenhuma limi-
nar, como o Sr. presidente”, 
criticaram alguns servidores, 
lembrando que a permanên-
cia do desembargador Alceu 
Navarro à frente do TRE está 
sendo questionada.  

TSE 
Os servidores do TSE 

paralisaram os trabalhos 
nesta quarta-feira (4), 
vários chefes de setores 
também aderiram ao mo-
vimento. Segundo infor-
mações do comando de 
greve de Brasília a adesão 
ao movimento chegou a 
50%, e vários trabalhos do 
calendário eleitoral foram 
interrompidos.

1ª Zona Eleitoral
Com disposição de luta, 

os servidores fecharam a 
porta do prédio. Mesmo as-
sim, alguns partidos políti-
cos conseguiram entrar no 
prédio e realizar suas ins-
crições, entre eles PMDB 
e PT. Os dois principais 
partidos da base aliada do 
governo, que vêm barran-
do a aprovação do PCS no 
Congresso. Não faltaram 

vaias aos representantes 
partidários.

“A pressão é aqui na 1ª ZE 
porque é onde estão acon-
tecendo às inscrições dos 
candidatos, e nós vamos 
permanecer aqui, fazendo 
muito barulho para atrapa-
lhar e constranger os parti-
dos que furam a greve dos 
trabalhadores”, advertiram 
os grevistas. 

Faça a diferença
O servidor não pode con-

tinuar trabalhando com o 
salário congelado. Todos 
estão convocados a fortale-
cer o movimento, ajudando 
a construir a vitória. Hoje, 
todos os servidores preci-
sam estar na porta do TRE 
e da 1ª ZE. “Quem abaixa a 
cabeça não levanta nunca 
mais, sem luta não haverá a 
aprovação do PCS-4”, alerta 
o comando de greve.

Justiça Eleitoral para! 

Vamos construir esta vitória juntos, todos estão convocados a se concentrar em frente ao 
TRE-Miquelina a partir das 9h. Vamos garantir a paralisação total dos trabalhos.

Hoje, servidores da Federal, Trabalhista e 
Eleitoral de braços dados no TRE



A cena protagonizada pela base 
governista na sessão da CFT 
de ontem os servidores já co-

nhecem. Plenário vazio e desculpas 
esfarrapadas. Tem sido assim desde 
que o PCS chegou à comissão: Dilma 
manda e os parlamentares atendem, 
ignorando os servidores.

Dessa vez a diferença estava fora do 
Plenário 4, novamente ocupado por 
servidores. Ele estava nos TREs de 
todo o país, que paralisaram as suas 
atividades dando o recado aos parla-
mentares, ao Executivo e à cúpula do 
Judiciário: “Sem negociação, não vai 
ter eleição”.

Telefonema do STF
Ao informar a falta de quórum para 

realizar a sessão, por volta das 10h40, 
o presidente da comissão, Antonio 
Andrade (PMDB/MG) relatou telefo-

nema que teria recebido pela manhã 
do presidente do STF, Ayres Britto.

Segundo o deputado, Britto teria 
lamentado a morosidade com que as 
negociações estão se dando com o 
Executivo. “[Ele me ligou preocupa-
do] de não ter avançado na velocidade 
que gostaria que fosse avançado todas 
as negociações e poder anunciar hoje 
aqui o resultado dessa negociação. 
Mas, ao mesmo tempo, esperançoso 
de que nós vamos chegar a um deno-
minador comum que atenda o Exe-
cutivo, atenda o Judiciário e atenda 
aos funcionários do Judiciário”, disse 
Andrade.

Os servidores que compareceram à 
sessão ficaram irritados. O presidente 
da comissão até tentou defender os fal-
tosos da base governista, mas não teve 
sucesso. Os protestos se avolumaram. 
“Sem PCS não tem eleição”, cantaram 

em coro os manifestantes. O parlamen-
tar alegou que os membros da comissão 
têm dificuldades para aprovar o projeto 
e precisam negociar, dando a entender 
que isso passa por algum rebaixamento 
da proposta. Foi nesse momento que os 
servidores cantaram “Fora PT”.

‘Reforçar o apagão e a 
greve’

O diretor da Fenajufe Pedro Apare-
cido conclamou os servidores a refor-
çarem o ‘Apagão’ e a greve para acele-
rar as negociações. “A pressão tem que 
se dar agora, antes do fechamento do 
orçamento de 2013 e antes que os tra-
balhos no Legislativo fiquem compro-
metidos devido às eleições de outubro”, 
disse, em declaração à Agência Fenaju-
fe de Notícias.

Leia a íntegra no site.

Governo obstrui novamente CFT. Britto 
lamenta morosidade na “negociação”

A mobilização nacional da categoria, na quarta e quinta-feira, 
pode paralisar a Justiça Eleitoral em estados que concentram 
65% do colégio eleitoral do país.

Concentradas nos dois últimos dias de registro de candida-
turas para as eleições de outubro, a greve por tempo indeter-
minado e a paralisação por 48 horas ou mais reúne cinco dos 
maiores colégios eleitorais do país.

Ao todo, há greve nestes dias em pelo menos 12 estados mais 
o Distrito Federal: São Paulo, Mato Grosso e Paraíba (por tem-
po indeterminado); Mato Grosso do Sul (de 2 a 5 de julho); Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, 
Piauí e Goiás (48h). No Maranhão, os servidores da Justiça do 
Trabalho param por 24 horas nesta quarta (4) e fazem assem-
bleia para avaliar a continuidade da paralisação. Haverá mani-
festações em outros seis estados.

Em todos os cinco maiores colégios, os servidores pro-
metem fazer o ‘apagão’ na Eleitoral nesta semana. Os 
servidores de Brasília também decidiram parar e a ex-
pectativa é de que não só se repita como se amplie a pa-
ralisação no Tribunal Superior Eleitoral que ocorreu na 
semana passada.

Apagão’ põe PCS em foco 
O protesto preocupa tanto que a ministra Cármen Lúcia, 

presidente do TSE, reuniu os presidentes dos tribunais regio-
nais eleitorais para tratar do assunto, na manhã de terça-feira 
(3). No mesmo dia, ela recebeu dirigentes da Fenajufe, também 
tendo o tema na pauta. A ministra disse que pediu aos TREs 
o envio de dois relatórios diários ao TSE sobre a situação do 
registro de candidaturas. Até o fechamento desta edição, no site 
do TSE não havia nenhuma candidatura registrada na cidade 
de São Paulo.

O ‘apagão’ vem sendo preparado há mais de dois meses e é 
prioritário para a aprovação do PCS-4. “As negociações entre o 
STF e o Palácio do Planalto ainda são uma incógnita. É só em 
ano eleitoral que o governo lembra que existimos. O apagão 
na Justiça Eleitoral é um passo necessário para que o governo 
acelere as tratativas com o Judiciário. Não temos escolha. A ne-
cessidade está impondo essa atitude drástica”, afirmou Antonio 
Melquíades, o Melqui, diretor do Sintrajud e da Fenajufe, que 
integra a comissão de negociação da federação. 

Veja no site o quadro completo: www.sintrajud.org.br

‘Apagão’ em dias centrais pode parar Justiça 
Eleitoral em 65% do país
Greve e paralisações pelo PCS-4 atingem 12 estados mais o Distrito Federal na semana de registro dos can-
didatos; movimento pressiona por negociações e deve continuar

Em dia de mobilização nacional, parlamentares esvaziam CFT e não apreciam PCS. Servidores que 
compareceram à sessão ficam irritados e avisam que “sem negociação, não vai ter eleição”


