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Boletim do Judiciário

Servidores da Trabalhista, Federal e JMU devem se concentrar junto com os servidores da Eleitoral em frente ao 
TRE-Miquelina a partir das 10h, para fortalecer a greve pelo PCS-4.

N esta terça-feira (03), quin-
to dia da greve, centenas de 
servidores da Trabalhista, 
Federal e Eleitoral ocuparam 

as portas da sede do TRE-SP (Miquelina 
e Brigadeiro) e da 1ª Zona Eleitoral para 
impedir o registro das candidaturas, já 
que o governo Dilma Rousseff continua 
se negando a negociar a aprovação do 
PCS-4. 

Com a deflagração da greve no dia 
28 de junho, o movimento paredista 
de São Paulo já atrasou o início das 
inscrições dos candidatos que estavam 
previstas para começar no último do-
mingo, dia 1º, que acabou postergado 
para o dia 3. A administração alegou 
‘motivos técnicos’.

Apagão nacional e TSE
Estados como São Paulo, Mato Grosso 

e Paraíba, que já estão em greve por tem-
po indeterminado, desde o início desta 
semana promovem o “Apagão Eleitoral”. 
Nos demais estados - como Acre, Tocan-
tins, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Piauí, Goiás, entre outros 
- a paralisação começa hoje. 

Os servidores do Tribunal Superior 
Eleitoral devem repetir a ‘dose’ da sema-
na passada e paralisar novamente os tra-
balhos nos dias 4 e 5 de julho, junto com 
os demais estados. Nos dias 26 e 27 de 
junho a paralisação contou com a parti-
cipação dos chefes de setores, da Secreta-
ria de Gestão e Pessoas e comprometeu a 
emissão dos certificados de urnas. 

1ª Zona Eleitoral
Os servidores da 1ª ZE estão sendo 

chamados a dar sua contribuição à 

greve e ajudar a construir a vitória com 
a aprovação do PCS-4. 

Como a inscrição de candidatu-
ras continua sob a atribuição da 1ª 
ZE, cada um tem que ter claro que 
a não participação neste momento 
pode pôr em risco todo o esforço 
e pressão dos servidores do prédio 
sede do TRE e demais tribunais de 
São Paulo para cobrar a abertura de 
negociação efetiva.  

Registro das candidaturas
Na última segunda-feira (02), a admi-

nistração anexou ao vidro da 1ª ZE avi-
so de que o registro das candidaturas, 
por ‘motivos técnicos’, havia mudado 
para o prédio sede. 

Se a intenção da administração era 
desmobilizar o movimento com con-
trainformação, ele certamente não teve 
êxito. A postura da administração do 
TRE-SP de alterar a cada dia o local 
onde se daria a inscrição dos candida-
tos é desrespeitosa com o conjunto da 
categoria, que está com os salários con-
gelados por mais de seis anos. Como 
também com os servidores da 1ª ZE, 
que ficam a cada dia buscando infor-
mações para o cumprimento de suas 
atribuições.

Da parte dos servidores o movi-
mento seguirá forte, independente 
de onde a administração tente garan-
tir o registro, como já acontece nos 
últimos dois dias. E irá se intensificar 
até que as negociações efetivas acon-
teçam e o PCS-4 seja aprovado. Este é 
o recado dos servidores do Judiciário 
Federal em greve: “Sem PCS, a elei-
ção não acontece”.

Greve cresce no TRE-SP e se alastra 
em todo país. TSE também para nesta 

quarta pelo ‘PCS Já’

Intimidação
Desde o inicio da greve, a administra-

ção do presidente do TRE, Alceu Na-
varro, e da diretora-geral, Jade Prometti, 
insiste em usar de artifícios desrespeito-
sos e medidas ilegais para tentar cercear 
o direito constitucional de greve e inti-
midar servidores que lutam pelo direito 
fundamental de reposição dos salários. 

A administração já tentou usar gra-
des de ferro, tentou impedir o acesso 
de dirigentes sindicais e do comando 
de greve ao prédio. Vem utilizando um 
policiamento ostensivo dentro e fora dos 
prédios, tentando intimidar os grevistas. 
Um sargento da PM chegou a ameaçar 
um dos dirigentes na 1ª ZE. Nada dis-
so, porém, desanimou os grevistas, que 
responderam com som das vuvuzelas, 
apitos, cornetas e palavras de ordem, e 
exigiram respeito ao movimento que é 
legítimo no exercício do direito de greve.

A greve continua
Hoje, a greve ganha novo impul-

so  com adesão de vários estados que  
paralisam os trabalhos em todos os 
TRE´s do país. Todos os servidores 
da Trabalhista, Federal e JMU estão 
convocados a fortalecer o movimento 
pela aprovação do PCS-4. “Essa res-
ponsabilidade é de cada um de nós”, 
adverte o comando de greve. 

Na próxima quinta-feira, 05, 
às 13h, em frente ao TRE-SP. 
Participe!  (veja no verso) 

Ato unificado do 
Funcionalismo



A greve por prazo in-
determinado, já ins-
talada nos estados 

de São Paulo, Mato Grosso e 
Paraíba ganha novo impul-
so com o  ‘Apagão’ nacional 
convocado para a Justiça 
Eleitoral nos dias 4 e 5 de 
julho, quarta e quinta-feira 
desta semana, preocupa a 
cúpula do Judiciário Fede-
ral, repercute na mídia e 
expõe a crise política desen-
cadeada pelo desrespeito da 
presidenta Dilma Rousseff à 
autonomia orçamentária en-
tre os poderes. 

A dimensão que o mo-
vimento está tomando e 
o impacto da decisão dos 
servidores de parar por 
48 horas nos dois últimos 
dias para registro de can-
didaturas às eleições de 
outubro ficaram evidentes 
na manhã de terça-feira 
(3). Neste dia, a presiden-

ta do Tribunal Superior 
Eleitoral, Cármen Lúcia, 
reuniu os presidentes dos 
Tribunais Regionais Elei-
torais de todo o país para 
“discutir providências a se-
rem tomadas em razão da 
ameaça de paralisação dos 
servidores do Judiciário”, 
conforme noticiou o site 
oficial do TSE. Àquela altu-
ra, segundo dados do TSE, 
apenas 1% dos registros de 
candidatos às eleições mu-
nicipais esperados haviam 
sido remetidos pelos regio-
nais ao tribunal superior. 

De acordo com o texto 
divulgado, a ministra reco-
nheceu a legitimidade do 
movimento e chegou a defi-
ni-lo como a busca do cum-
primento do que determina 
a Constituição Federal – 
podendo estar se referindo 
tanto à autonomia entre os 
poderes quanto à revisão 

anual, duas determinações 
constitucionais desrespei-
tadas pelo governo. Mas 
se disse preocupada com o 
risco a algo que considera 
maior, o calendário eleito-
ral. “É uma preocupação 
porque eu entendo legítimo 
o pleito dos servidores de 
que haja o reajuste cum-
prindo a Constituição. Mas 
muito mais do que isso, a 
maior legitimidade que se 
tem na democracia é a do 
cidadão brasileiro ter todos 
os órgãos, antes das elei-
ções, atuando na sua plena 
capacidade”, teria dito. “Nós 
temos prazos, e para qual-
quer desarranjo, temos que 
estar habilitados a apresen-
tar solução”, disse. Não foi 
divulgado que soluções se-
riam essas.  

Na própria terça-feira 
(3), Cármen Lúcia rece-
beu dirigentes da federa-

ção nacional (Fenajufe) em 
seu gabinete. Fez críticas à 
paralisação e disse que os 
tribunais regionais foram 
instruídos a enviar dois bo-
letins diários ao TSE com 
informações sobre a situ-
ação dos registros de can-
didaturas. Os servidores 
voltaram a defender uma 
solução para o PCS-4 antes 
das eleições e responsabili-
zaram a presidenta Dilma 
Rousseff pelo que está acon-
tecendo. “Se estamos inco-
modando e preocupando os 
tribunais superiores é sinal 
de que a greve está cum-
prindo o seu papel”, avalia 
Adilson Rodrigues, diretor 
do sindicato de São Paulo 
(Sintrajud-SP), ao ressaltar 
a importância da participa-
ção de todos os servidores, 
de todos os tribunais, nas 
manifestações desta sema-
na na Justiça Eleitoral.

Greve com “Apagão” expõe crise provocada 
por Dilma e faz Cármen Lúcia reunir TREs
TSE reúne presidentes dos regionais e recebe servidores para tratar da greve e de registros de candidatos; 
‘Dilma é a responsável’, dizem servidores

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 - Cta Poupança 

Ag. 1894-5 / conta-DV 535.500-1
Variação 51

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

Contribua com o Fundo de Greve

Os servidores públicos federais em luta pela campanha 
salarial unificada irão realizar mais um ato conjunto. A ati-
vidade será na próxima quinta-feira (05), em frente ao TRE-
-SP, às 13h. 

São os servidores públicos federais do Judiciário, Receita 
Federal, Saúde, Professores Universitários, Ibama, Itamaraty 
entre outras categorias, em greve contra a intransigência do 
governo Dilma Rousseff e contra o congelamento 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 su-

jas” para disputar as eleições deste ano. 
O voto decisivo foi do ministro indicado pelo Parti-

do dos Trabalhadores (PT), ministro Dias Toffolli. De 
acordo com estimativa do próprio TSE, cerca de 21 mil 
políticos integram o cadastro da Justiça Eleitoral de 
contas rejeitadas.

O TSE libera os “contas e fichas” sujas que desviam di-
nheiro público, enquanto os servidores públicos federais 
amargam há anos com o congelamento salarial, com o su-
cateamento dos serviços públicos e com a desvalorização de 
suas carreiras. 

Ato conjunto do Funcionalismo Público Federal


