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Boletim do Judiciário
Servidores dizem não à primeira 

proposta do governo. Greve continua!
Em assembleia, mais de 1500 grevistas rejeitam proposta de 15,8% do governo, considerada vexatória.

Na tarde de ontem, em assem-
bleia estadual, os servidores 

aprovaram a continuidade da 
greve, com a promessa de inten-
sificar o movimento. A categoria 
exige uma negociação que respei-
te, no mínimo, a reivindicação 
apresentada: o PCS-4.   

Indignados com a primeira propos-
ta do governo, de 15,8% parcelado em 
três anos, os grevistas prometem in-
tensificar a greve, com foco na Justiça 
Eleitoral. O recado ao governo federal 
e à cúpula do Judiciário foi: sem nego-
ciação pode não haver eleição.

Para o Comando Estadual de Gre-
ve, diante da desrespeitosa proposta 
do governo, o movimento ganha um 
novo papel. Desde 2009 a catego-

ria exige a abertura de negociações, 
processo que só agora está sendo 
instalado. Por isso, é preciso fortale-
cer a greve para que a reivindicação 
da categoria não seja rebaixada.

1500 servidores ocupam 
as ruas 

Após a assembleia, os servidores 
ocuparam a Av. Marques de São 
Vicente e percorreram o entorno 
do Fórum Trabalhista, Ruy Barbo-
sa. Na oportunidade, o comando 
denunciou o sucateamento pro-
movido pelo governo Dilma (PT), 
e que a greve dos servidores não é 
apenas pela reposição salarial, mas 
também contra o desmonte dos 
serviços públicos.  

Próximas tarefas:

23/08: Ato em defesa do PCS-4 
e contra a determinação arbitrária 
da administração do TRE em cor-
tar o ponto dos grevistas, às 10h30, 
em frente ao TRE (Rua Francisca 
Miquelina, 123). Todos os servido-
res da Trabalhista e Federal estão 
convocados a participar!

23/08: Ato Unificado dos Servi-
dores em greve da Capital, às 14h, 
em frente ao TRF-3 (Av. Paulista, 
1842). 

24/08: Plenária Unificada dos Ser-
vidores da Baixada Santista, às 18h, 
na sede do Sindifisco, em Santos.
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22/08/12 - Assembleia estadual na JT Barra Funda



Nesta quinta-feira tem 
ato às 11h, em frente ao 
Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-SP). Será um 
protesto contra o corte 
de ponto que está sendo 
efetuado pela presidência 
do tribunal contra os tra-
balhadores em greve.

Para denunciar a pos-
tura autoritária do presi-
dente do TRE-SP, desem-
bargador Alceu Navarro 
Penteado, a categoria 
fará uma passeata até o 
Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP).

Navarro tem origem no 
TJ-SP, onde foi conde-
nado por seus pares por 

ter liberado para si quase 
meio milhão de reais.

A concentração na 
Barra Funda e no TRF-3 
começam 10h.

Categoria vai protestar contra o corte de ponto imposto pelo presidente do Tribunal Eleitoral aos grevistas

Mesmo com a confirmação do desconto dos dias 
parados na folha de agosto, a greve no TRE-SP vem 
crescendo. Judiciária, informática, jurisprudência, 
registro e autuação de processos, setores estratégicos 
para as eleições, engrossaram a greve.

Fundo de Greve
O Sintrajud está organizando o recolhimento dos con-

tracheques para ressarcimento do corte dos salários via 
fundo de greve. Este é um momento de luta para por fim 
ao congelamento salarial e também de todos se solidari-
zarem com os colegas do TRE-SP, fortalecendo o fundo 
de greve.

O depósito pode ser feito na Conta Poupança do Ban-
co do Brasil, Banco 001, Agência 3324-3, nº da conta DV 
535.500-1 ou na Caixa Econômica Federal, Banco 104, 
Agência 1004, Operação 22, Conta nº DV 49-9.

No TRE/SP; corte de ponto não 
intimida os servidores, e greve cresce

O conjunto do funcionalis-
mo fará uma manifestação nes-
ta quinta, 23, 14h, em frente ao 
TRF-3, na Avenida Paulista, 1842

As negociações com o Gover-
no Dilma estão em um momen-
to decisivo. Em nível nacional, 
aconteceu o dia de luta na úl-
tima terça-feira, 21. Agora é a 
vez dos paulistas realizarem um 
novo Ato Unificado dos Servi-
dores Públicos Federais.

A greve no funcionalismo já 
ultrapassa três meses, com ade-
são de cerca de 30 categorias, 

reunindo 400 mil trabalhadores 
de braços cruzados. O movi-
mento grevista é um dos maio-
res dos 10 últimos anos. 

A proposta apresentada pelo 
governo está sendo amplamente 
rejeitada pelas diversas catego-
rias: “É ainda insuficiente para o 
conjunto dos servidores, princi-
palmente se compararmos com 
o que é destinado ao pagamento 
da dívida pública, quase metade 
do Orçamento da União”, disse o 
membro da Secretaria Executiva 
da CSP-Conlutas, Paulo Barela.

No final da tarde de ontem, o Sintrajud conseguiu 
uma tutela antecipada contra a obrigatoriedade da 
divulgação nominal dos salários dos servidores. 

Ainda não foi divulgado o inteiro teor da decisão, 
mas assim que o Departamento Jurídico tiver aces-
so a ele serão divulgados maiores detalhes.

Conjunto do funcionalismo público realiza 
ato em frente ao TRF-3, na Paulista, 14h

Divulgação nominal dos salários

Participe do ato em apoio aos servidores do 
TRE-SP, que tiveram o salário cortado

Concentração 
às 10h30, no 
TRE-SP, na 
Francisca 
Miquelina


