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Boletim do Judiciário

Atendendo ao chamado do 
sindicato, muitos servi-
dores de vários municí-
pios do estado estiveram 

desde às 10 horas desta segunda-
-feira (02), se dividindo em frente 
do TRE-SP (sede Miquelina e Bri-
gadeiro) e no cartório da 1ª Zona 
Eleitoral para construir o maior 
“Apagão Eleitoral” já visto na histó-
ria do Judiciário Federal.

Nem o sol escaldante e o policia-
mento ostensivo, com constantes 
ameaças, desanimaram os servido-
res que se concentraram em frente à 
1ª Zona Eleitoral, para impedir a re-
alização dos registros das principais 
candidaturas da capital Paulista.

Os grevistas reafirmavam que 
diante dos seis anos de salários 
congelados e da intransigência do 
governo Dilma que não haverá elei-
ções se não houver negociação em 
torno do PCS.  

Setores que influem nas 
eleições param
Os principais prédios da Justiça Eleitoral 
na região central foram tomados por ser-
vidores. Convencidos da necessidade de 
lutar, a adesão foi ganhando espaço em 
frente à sede do tribunal e muitos setores 
do TRE paralisaram totalmente os traba-
lhos. O principal deles foi o setor de in-
formática, responsável pelo suporte dos 
programas e cartórios eleitorais.

Administração recuada
Faltavam apenas 25 minutos para 

iniciar o expediente da 1ª ZE, quando 
a administração anexou no vidro de en-
trada do prédio um aviso informando 
que por “motivos técnicos” o registro 
dos candidatos havia mudado para a 
sede do TRE e que o prazo para exe-
cução deste serviço seria de 03 a 05 de 
julho. “Absolutamente subjetivo”, obser-
varam os servidores.

Para impedir que a administração 
atrapalhasse o movimento com possí-
veis contra-informações, os servidores 
se dividiram em três equipes. “Devido 
ao desrespeito do presidente deste tri-
bunal, que determinou a mudança do 
local das inscrições dos candidatos para 
a sede do TRE, vamos continuar por 
aqui, e fazer barulho em todos os can-
tos”, afirmou o comando de greve em 
frente à 1ª ZE.

1ª ZE fecha as portas
A todo o momento, a adminis-

tração intensificava o policiamen-
to militar tentando intimidar os 
servidores. Mas os grevistas com 
disposição de luta, garra e anima-
ção souberam reverter a situação 
e a manifestação em frente à 1ª ZE 
aconteceu até 16h45, quando a ad-
ministração mandou encerrar os 
trabalhos com o fechamento das 
portas. 

Tentando fugir da pressão da 
greve, TRE transfere registro de 
candidaturas para prédio sede
Apoiado no forte policiamento no prédio sede, Navarro tenta garantir registro de candidaturas

Nesta terça-feira (03) será 
aberto oficialmente o registro 
das candidaturas na sede do 
TRE-Miquelina. Todos os ser-
vidores da Trabalhista, Federal 
e JMU estão convocados a se 
concentrarem em frente à sede 
do TRE, às 10h. 

Precisamos repetir a mes-

ma disposição que despren-
demos ontem e mostrar para 
essa administração do TRE-
-SP, para a cúpula do Judici-
ário e para o governo que os 
servidores do Judiciário Fe-
deral não estão de brincadei-
ra, “Sem negociação não vai 
haver eleição”. 

Categoria forte e unida
Para debater as mudanças pro-

postas pela administração ao Pla-
no de Saúde, os trabalhadores do 
TRF-3 e Justiça Federal vão se reu-
nir nesta terça-feira (03) às 15h, 
no 24ª andar do Tribunal. Sobre 
os agregados a reunião será às 14h, 
no 25ª andar. 

Mudanças no Plano de 
Saúde do TRF-3 e JF



Estamos entrando em mais um mo-
mento de mobilização. O Sintrajud 
desde já chama a categoria a contribuir 
com o Fundo de Greve, para poder 
garantir todas as atividades que uma 
campanha como essa exige.

Além solicitar a doação dos 60% do 
Imposto Sindical, o Sintrajud chama a 

categoria a contribuir com o Fundo de 
Greve.

Os depósitos podem ser feitos nos 
bancos: 

BB n° 001
Conta Poupança 
Agência 1894-5

N° da conta-DV 535.500-1
Variação 51

Caixa Econômica Federal n° 104
Agência 1004
Operação 22
N° da Conta – DV 49-9

Contribua com o Fundo de Greve

Hoje, às 14h, representan-
tes da Fenajufe serão recebi-
dos pela ministra Cármen 
Lúcia, presidente do TSE. 
Representando os servido-
res de São Paulo estará o di-
retor do Sintrajud, Antonio 
Melquíades, o Melqui, que 
articulou o encontro. 

Na reunião, os servidores 
vão cobrar da ministra ações 
concretas em defesa do PCS e 
alertá-la que sem negociação, 
poderá não haver eleição!

Na avaliação do Coman-
do de Greve, a ministra 
Cármen tem um papel que 

pode ser decisivo para que 
o PCS seja aprovado. Além 
de membro do STF, ela é 
responsável pelo órgão que 
está à frente da organização 
e realização de todo o pro-
cesso eleitoral.

O problema é que até agora 
ela ainda não fez tudo o que 
poderia para que negociações 
efetivas fossem instauradas. 
A nossa greve pressiona a mi-
nistra Cármen a sair do imo-
bilismo, daí a importância da 
participação de todos nesta 
semana de “Apagão na Justiça 
Eleitoral”.

Fenajufe tem audiência com 
presidente do TSE

Na assembleia de ontem, 
o economista do Sintrajud 
Washington Moura Lima 
falou sobre o real impacto 
orçamentário do PCS.

Ele iniciou dizendo que 
o custo do PCS não é de 
56% sobre a atual folha de 
pagamento do Judiciário, 
mas sim de 31%. Percen-
tual que está abaixo da 
inflação acumulada entre 
junho de 2006 – quando 
foi aprovado o último 
PCS – e março deste ano, 
em 36%.

Por outro lado, da apro-
vação do PCS-3 até de-
zembro de 2011, a arreca-
dação do governo federal 
cresceu 75%. Ou seja, não 
faltam recursos para que 
o PCS seja implementado 
imediatamente.

O economista também 
destacou que a maior par-
te dos recursos da União 
é gasto com a dívida pú-
blica, que no ano passado 
consumiu 46% de toda 
arrecadação do governo 
federal.

“Não falta dinheiro para 
a aprovação do PCS”, diz 
economista

Presidente do TRE volta atrás e reconhece que servidor 
é fundamental para realização das eleições

Após a declaração à grande imprensa feita 
pelo presidente do TRE desembargador 
Alceu Navarro, de que “os servidores 

podem fazer greve à vontade; o Tribunal fun-
ciona só com juízes e comissionados”, a indig-
nação foi geral. “Vamos mostrar a este senhor 
que quem toca as eleições deste tribunal são os 
servidores, como estamos em greve queremos 
ver se realmente a eleição vai sair”, questiona-
vam os servidores da Justiça Eleitoral, se sentin-
do desrespeitados pela declaração de Navarro. 

Para tentar minimizar os efeitos de sua afir-
mação, a assessoria de Comunicação do Tri-
bunal publicou uma nota na intranet com o 
título “Presidência desmente comunicado apócrifo”. 

Em resposta os servidores reafirmaram seu compromisso 
com a luta “eles (administração) precisam sentir a nossa falta 
para poder nos valorizar, vamos pra rua e não registraremos 
estes candidatos, aliás, muitos destes estão contribuindo para 
a não aprovação do PCS-4”, diziam os servidores em frente à 

1ª Zona Eleitoral.
A categoria exige do desembargador mais do que pala-

vras de reconhecimento em comunicados. Quer que esse 
reconhecimento se transforme em ações práticas na defesa 
do reajuste salarial. O desembargador Navarro preside o 
maior tribunal eleitoral do país e pode adotar uma postura 
em defesa do PCS. 


