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Começou a greve pelo PCS! Agora, cada 
servidor é chamado a assumir uma 
parcela da responsabilidade de fazer 
essa paralisação crescer. Temos o de-

safio de impedir a inscrição das candidaturas, 
previstas para acontecer entre 1 e 5 de julho.

Esse desafio não é apenas da parcela da ca-
tegoria que trabalha na Justiça Eleitoral, que 
cumpre um papel de ponta e está sendo cha-
mada a desempenhá-lo. Trata-se de um desafio 
que cabe aos servidores das Justiças Federal, 
Trabalhista e Militar. Estes, após paralisarem 
os seus respectivos locais de trabalho, devem ir 
para a porta do TRE-SP.

A nossa história mostra que a mobilização do 
TRE-SP influi decisivamente em toda a mobiliza-
ção nacional, podendo determinar a abertura ime-
diata de negociações sérias e efetivas em Brasília.

E é justamente para forçar a abertura de ne-
gociações entre o Planalto e o Judiciário que 
a categoria realiza esse esforço coletivo. Um 

esforço que também deve ser assumido pelas 
chefias e detentores de CJ e FCs. Dessa forma 
conseguiremos superar os desafios e dificulda-
des impostos pelo governo Dilma.

Unidade do funcionalismo
Além do prazo para a inscrição dos candida-

tos, há outro fator muito importante para que 
paralisemos neste momento: vários setores do 
funcionalismo público federal estão em greve 
com a mesma reivindicação: reposição salarial.

O congelamento salarial e a precarização das 
condições de trabalho são realidades em todo o 
serviço público. Todas as categorias enfrentam 
as mesmas barreiras e imposições do governo 
Dilma. Na avaliação do comando de greve, o 
único caminho para superá-las é a unidade en-
tre todos os servidores do funcionalismo.

Papel do STF
Desde que assumiu o STF, o ministro Ayres 

Britto tem afirmado que busca uma solução para 
o PCS. Na última quinta-feira (28), em reunião 
com os dirigentes do Sintrajud Antonio Melquía-
des e Adilson Rodrigues, o primeiro também di-
retor da Fenajufe, teria dito que já se reuniu três 
vezes com Dilma para tratar do assunto, mas não 
apresentou nenhum resultado concreto.

O presidente do STF disse aos sindicalistas 
que o Planalto formou uma comissão de mi-
nistros para debater o reajuste do Judiciário. 
Esta comissão seria formada pela ministra do 
Planejamento, Mirian Belchior, pelo ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardozo e pelo Advo-
gado-Geral da União, Luis Inácio Adams.

Outra informação é que membros da área 
técnica do governo teriam uma reunião 
com o diretor-geral do Supremo, Amarildo 
Vieira de Oliveira. Até o fechamento desta 
edição não havia informações sobre o resulta-
do dessas conversas. Chega de enrolação, cate-
goria exige abertura de negociações.

TRE-SP PaRou!

concentração 
no TRE10h Festa Julina 

tradicional12h Assembleia Estadual, em 
frente ao cartório da 1ª ZE15h

Greve no TRE pode influir para que negociações efetivas aconteçam. É preciso que cada um assuma sua parcela de responsabilidade e ajude a construir o movimento
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Os primeiros servidores 
que chegaram na manhã 
desta quinta-feira (28) 
no TRE foram surpreen-
didos com o isolamento 
das entradas dos prédios 
da sede da Rua Francisca 
Miquelina e Brigadeiro 
com as grades de ferro e 
pela Polícia Militar.

Indignados, o comando 
de greve e a direção do 
Sintrajud exigiram da ad-
ministração a retirada das 
grades. Por horas o dire-
tor do Sintrajud Adilson 
Rodrigues denunciou no 
microfone a truculência 
da presidência do TRE e 
exigiu a retirada de todas 
as grades de frente do tri-
bunal. “Os servidores são 
os que fazem este tribunal 
funcionar Sr presidente, 
e não aceitaremos ficar 

atrás das grades. Somos 
agentes do Estado e isso 
é uma questão de honra 
para os servidores”, ad-
vertiu o dirigente. 

A cada palavra de or-
dem dirigida à adminis-
tração exigindo respeito 
aos servidores diante da 
tentativa de cerceamento 
à organização, aos pou-
cos, a segurança local 
retirava as grades. Quan-
do faltavam 12 minutos 
para iniciar a Assembleia 
Estadual não havia mais 
nenhuma grade de ferro 
no local, bem como o re-
cuo de todo policiamen-
to militar. “Respeito não 
é favor, e sim uma obri-
gação”, diziam os servi-
dores indignados com a 
postura da administra-
ção do TRE. 

Fala servidor

Por que a hora é agora de iniciar a greve? 

“A hora é 
agora por 
que nós te-
mos uma 
semana im-
p o r t a n t e 

pela frente com a inscrição 
dos candidatos para a elei-
ção, vamos mostrar a eles 
(administração) que não 
vão conseguir fazer as ins-
crições. Existe uma disposi-
ção dos colegas da Eleitoral 
para greve e como somos 
uma categoria só, temos 
que construir a greve dos 
servidores do Judiciário 
Federal de São Paulo”. 

Michele Bastos – TRF-3

“A hora é 
agora para 
entrar em 
greve por 
que nós es-
tamos seis 

anos sem nenhum centa-
vo de reajuste, ninguém 
aguenta ter que suportar 
a inflação desse tempo 
todo. Se não fizermos por 
nós, quem fará? A hora é 
de parar por tempo inde-
terminado para promover 
o apagão na eleição, para 
que o governo sinta a im-
portância que o servidor 
do Judiciário Federal tem 
e atenda as nossas reivin-
dicações”.
 Jurandir Santos – JT 
Santos

“Entende-
mos que é 
superimpor-
tante parar 
a Justiça 
Eleitoral, até 

por que para o governo são 
importantes estas eleições; 
este é momento. E os servi-

dores da cidade de Taubaté 
virão para a porta do TRE 
todos os dias para nos con-
centrarmos aqui também”.  

Ana Maria Nunes de 
Araújo – JF Taubaté 

“Depois de 
seis anos 
re c eb end o 
até menos 
do que a 
gente rece-

bia, por que enquanto 
o salário está congela-
do, o valor de convênio 
médico, de escola, ces-
ta básica só aumentam. 
Por isso, não dá mais 
para aguentar sem fazer 
nada. Os aposentados 
estão aqui hoje em soli-
dariedade a toda a cate-
goria e a eles próprios”.
Ana Maria Fevereiro – 
Aposentada T.R.E

O PL 6613/09, parado 
na CFT há dois anos, 
volta à pauta da comis-
são nesta quarta-feira 
(04). O projeto é o 42º 
item da pauta.

Vários servidores de 
todo país estarão em 
vigília na CFT para exi-
gir que cessem as enro-
lações e o desrespeito 
contra os servidores 
do Judiciário Federal. 
Indignados com o con-
gelamento salarial cate-
gorias de vários estados 
já aprovaram a paralisa-
ção na primeira sema-
na de julho, e irão pro-
mover o maior “apagão 
eleitoral” da história en-
tre os 01 a 05 de julho, 
reafirmando a palavra 

de ordem acenada nos 
quatro cantos do país 
“sem negociação pode 
não haver eleição”. 

Pressão
Os servidores estão 

sendo convocados a 
construir uma forte 
greve, em particular 
nesta semana do “apa-
gão eleitoral”, para 
evitar que o Congres-
so Nacional empurre a 
votação do PL 6613/09 
para o segundo se-
mestre, quando se ini-
cia o recesso “branco” 
com a realização da 
campanha eleitoral. A 
hora é agora, todos na 
luta pela aprovação do 
PCS-4.   

O PL 6613/09 volta à 
pauta da CFT
Servidores prometem lotar as galerias da CFT para exi-
gir a aprovação imediata do PCS-4

Forte adesão dos servidores levou a suspensão de 
serviços estratégicos para as eleições

apagão

Categoria não se intimida com os métodos autoritários utilizados pela administração para restringir a paralisação e cruzam os 
braços pela aprovação do PCS-4.

Na última quinta-fei-
ra (28), dia em que 
iniciou a greve por 

tempo indeterminado em 
todos os tribunais e fóruns 
de São Paulo, os servidores 
da Justiça Eleitoral mos-
traram disposição de luta e 
aderiram à greve.  

A sede do TRE parou e 
só o presidente desembar-
gador Alceu Navarro que 
não viu. Antes de iniciar 
a assembleia estadual que 
ocorreu em frente à sede 
do tribunal, alguns servi-
dores realizaram o ‘arras-
tão’ no prédio e constata-
ram grande participação 
dos servidores.

Setores estratégicos 
que aderiram à paralisa-
ção levaram à suspensão 
de vários serviços im-
portantes para o cumpri-
mento das eleições deste 
ano. 

O principal deles foi 
a não realização de um 
teste simultâneo que 
aconteceria entre o Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), TRE e os cartó-
rios eleitorais para o re-
gistro das candidaturas 
previsto para acontecer 
na próxima semana.

Diante da forte adesão 

dos servidores do TRE 
o presidente do tribunal 
Alceu Navarro já de-
monstra ‘preocupação’ 
com o processo eleitoral, 
se justificando equivoca-
damente à imprensa que 
apenas 26% do quadro 
haviam aderido à parali-
sação. “Além de não aju-
dar nas negociações, in-
siste em esconder a real 
situação do TRE, para 
favorecer não se sabe 
quem!”, disse Adilson 
Rodrigues, diretor do 
Sintrajud e servidor da 
JF/Santos, questionando 
a postura omissa de Na-
varro.   

Joca Duarte

Suspensão dos 
trabalhos

Intimidação
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Pressão da ca-
tegoria obriga 
a administra-
ção do TRE e 
Polícia Militar 
a retirar gra-
des que cerce-
avam direito 
de greve 


