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Boletim do Judiciário

A pós muitos dias de indefinição sobre as 
negociações em torno dos dias parados, 
finalmente, nesta quarta-feira (26/09), 
14h30, a administração deve apresentar 

uma posição sobre o tema. Já os servidores farão 
uma vigília no saguão no prédio sede a partir das 
14h, para acompanhar audiência. 

Em seguida irão instalar a assembleia para a ava-
liação das negociações, e se necessário, aprovar 
um calendário de mobilização. 

Na audiência realizada na última quinta-feira 
(20), foi informado aos servidores que o presi-
dente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
“vê com simpatia” a compensação por hora, tendo 
como prazo limite o mês de dezembro. 

Em resposta, os servidores contestaram tal hi-
pótese, alertando que tal medida seria recebida 
como uma tentativa de punir os servidores. Mais 
uma, aliás, pois a administração desrespeitou o 
direito, constitucional, de greve. Também cortou 
ilegalmente salários, banco de horas e horas extras 
ao aplicar a resolução 169/10, que trata a ausência 
decorrente de greve como falta injustificada.

Na audiência os representantes dos servidores 
exigiram da administração um cronograma para 
definir desde já a negociação dos parados, antes 
das eleições, buscando repor os serviços eventual-
mente represados durante a greve. 

Servidores exigem compensação por serviço
A administração argumentou que a compensa-

ção por serviço estaria prejudicada por não haver 
serviços represados a serem compensados. E que 
este tipo de compensação prejudicaria quem não 
participou da greve, que teve que acumular todo o 
serviço represado.

Os servidores rebateram afirmando que se não 
há serviço represado, qual seria a justificativa 

para cobrar compensação hora a hora, como quer 
a administração? Já os servidores que não parti-
ciparam da greve não são o foco da negociação. 
Além de eventuais horas extras já recebidas, eles 
também receberão a reposição salarial conquista-
da pela greve nos mesmos moldes daqueles que 
participaram. 

O que se espera desta reunião é que a adminis-
tração apresente uma negociação efetiva, que ga-
ranta rápida resolução das pendências, para que 
os servidores possam voltar a trabalhar com toda 
atenção voltada à preparação das eleições.

Neste mesmo dia, logo após a reunião com ad-
ministração, os servidores realizam assembleia 
para avaliar o resultado das negociações e indicar 
um cronograma de mobilização, caso persista o 
impasse.

Mobilização afasta desconto de dias de greve
Os servidores do TRE-SP devem manter a mo-

bilização para pressionar a presidência. As vigílias 
e assembleias setoriais deram resultado. Em 06 de 
setembro, o juiz auxiliar comunicou ao sindicato 
que o desconto do mês de agosto seria afastado. 
Uma semana depois, a decisão foi estendida ao 
período de 02 a 05 de julho, quando foi realizado 
o “Apagão no Eleitoral”, e 03 de setembro, último 
dia de greve.

Para pressionar a presidência do TRE-SP é ne-
cessário manter e ampliar a mobilização. Inclusi-
ve daqueles servidores que não aderiram à greve. 
“Quem lutou e defendeu os interesses da clas-
se como um todo, não pode ser penalizado com 
compensação massacrante, depois de ter sofrido 
todo tipo de desconto e pressões ilegais, como se 
deu no TRE-SP”, concluiu  Adilson.

No TRE, servidores realizam vigília hoje 
(26), 14h, para acompanhar e garantir 
negociação efetiva dos dias parados

Após a reunião com administração marcada para as 14h30, os servidores farão 
assembleia para avaliar as negociações



Dirigentes sindicais do Judici-
ário Federal e do MPU solicita-
ram ao presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Ayres Britto, 
que a compensação dos dias da 
greve se dê por meio da repo-
sição dos serviços represados, 
sem compensação hora a hora. 
A proposta foi levada a ele du-
rante a audiência na qual rece-
beu representantes da Fenajufe 
(Federação Nacional dos Traba-
lhadores do Judiciário Federal e 
do MPU), na noite da segunda-
-feira (24), em Brasília. 

O ministro não apresentou 
objeções quanto à compensa-
ção com atualização do serviço 
atrasado, avalia Antonio Mel-
quíades, o Melqui, coordenador 
da federação e dirigente do sin-
dicato de São Paulo (Sintrajud). 
“Deixei claro para ele que [a 
solicitação] é por serviço e que 
hora a hora é punição”, observa. 
De acordo com o dirigente, ao 
tratar do assunto Ayres Britto 
pediu ao diretor-geral do Supre-
mo, Amarildo Vieira, o encami-
nhamento de uma resolução a 
ser adotada pelos servidores do 
próprio tribunal. 

Posteriormente à reunião, Me-
lqui voltou a falar com Ama-

rildo e reforçou o pedido para 
que não houvesse compensação 
hora a hora, mas por serviço, já 
que pairava certa dúvida sobre o 
que fora definido na negociação 
entre o STF e os servidores. O 
diretor-geral disse que indicará 
uma solução para a questão que 
não prejudique os trabalhado-
res, de forma a atender à reivin-
dicação apresentada, isto é, sem 
reposição hora a hora.  

A possível decisão administra-
tiva do STF, embora não obri-
gue os demais tribunais a fazer 
o mesmo, é considerada uma 
sinalização importante para um 
desfecho satisfatório da questão 
nacionalmente. “O fato do Su-
premo Tribunal Federal deter-
minar isso não é pouca coisa”, 
pontua Melqui, referindo-se ao 
impacto sobre os demais tribu-
nais, sem deixar de destacar a 
necessidade de que os trabalha-
dores de todo o país se mante-
nham atentos para reagir no 
caso de retaliações.   

Outras reuniões
A reunião dos diretores-gerais 

dos tribunais superiores, ocor-
rida na sexta-feira (21), não 
discutiu o tema ‘dias parados’, 

como estava previsto. Foi o que 
informou Amarildo aos dirigen-
tes sindicais. Até o fechamento 
deste texto, os coordenadores da 
Fenajufe não tinham informa-
ções sobre o resultado de outra 
reunião envolvendo diretores-
-gerais, esta referente aos tri-
bunais eleitorais, prevista para 
acontecer no mesmo dia da au-
diência no STF, quando o assun-
to também estava cotado para 
entrar em pauta. De acordo com 
Melqui, o diretor-geral do TSE, 
Alcides Diniz da Silva, deverá 
tratar desta e de outras questões 
na quarta-feira (26), às 15 horas, 
quando receberá os dirigentes 
sindicais.

Participaram da audiência no 
Supremo, pela federação, os co-
ordenadores José Oliveira, Jean 
Loiola, Cledo Vieira e Joaquim 
Castrillon, além de Antonio Me-
lquiades. Diretores do sindicato 
de Brasília (Sindjus-DF) tam-
bém estiveram na reunião, que 
tratou de outros temas, como a 
tramitação do projeto salarial 
dos servidores (PL 4363/2012) 
e a previsão de recursos para a 
sua implantação, cujos detalhes 
em breve estarão disponíveis em 
texto complementar a este.

Servidores defendem e STF indica que 
deve aceitar compensação com serviço

Dirigentes da federação nacional foram recebidos por Ayres Britto, em audiência 
que também tratou do PL 4363   


