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Boletim do Judiciário

Todos ao TRE, às 14h, para 
assembleia estadual

Todos os servidores estão sen-
do chamados a assumir a 
parcela de responsabilidade 

que lhe cabe, no esforço coletivo 
que a categoria precisa fazer para 
construir uma forte adesão à greve 
por prazo indeterminado a partir 
desta quinta (28) em todos os tri-
bunais e locais de trabalho, para 
forçar a abertura de negociações 
sérias e efetivas entre governo e 
Judiciário, que assegure o fecha-
mento de acordo que permita vo-
tar e aprovar o Plano de Cargos e 
Salários, que está engavetado no 
Congresso Nacional desde dezem-
bro de 2009. 

A greve precisa ser assumida e 
construída por todos, inclusive che-
fias e detentores de CJ e FC em cada 
setor, andar, prédio, cidade e tribu-
nal, pois os desafios e dificuldades 

têm sido muitos, e só serão supera-
dos quando cada servidor deixar de 
omitir-se e delegar para a direção do 
sindicato e demais colegas a parte 
que lhe cabe no esforço de construir 
forte mobilização que ponha fim à 
uma política de estado que tem nos 
imposto o congelamento de salários 
e negado o direito à revisão anual 
não apenas à nossa categoria, mas 
ao conjunto do funcionalismo fede-
ral no país.  

Após realizar várias paralisações 
pontuais de 24h e 48h aqui no es-
tado nas últimas semanas, nossa 
tarefa agora é instalar e construir a 
greve por prazo indeterminado nos 
vários locais de trabalho no estado 
e nos deslocarmos em massa para a 
porta do TRE, onde temos o desafio 
de impedir a inscrição de candidatu-
ras às eleições de outubro, que estão 

previstas para ocorrer no período de 
01 a 05 de julho.

Neste momento a parcela de nos-
sa categoria que trabalha na Justiça 
Eleitoral cumpre um papel de ponta 
e está sendo chamada a desempe-
nha-la com a ajuda de todos nós, 
pois quando se movimenta em ano 
eleitoral, influi decisivamente e pode 
determinar o resultado favoravel-
mente, com forte pressão, que pode 
garantir a abertura de negociações 
sérias e efetivas em Brasilia. 

Para que a Eleitoral cumpra seu 
papel decisivo, no entanto, é preci-
so forte adesão e participação tam-
bém dos servidores da Trabalhista, 
Federal e Justiça Federal Militar, 
que após paralisar atividades nos 
seus fóruns, têm que garantir pre-
sença na porta da Eleitoral durante 
todo o período da greve. 

A administração do desembargador Alceu Navar-
ro no TRE tem utilizado de uma resolução que trata 
da organização e funcionamento ordinário da Justiça 
Eleitoral para tentar impedir o exercício do direito 
constitucional de greve pelos servidores que tocam e 
fazem aquele tribunal funcionar. 

A participação em greve não pode ser confundida 
com falta comum, nem tratada individualmente, como 

quer impor aquela administração, por tratar-se de mo-
vimento coletivo, que tem regras e legislação própria. 

Construir forte adesão à greve no Eleitoral, inclusive 
com participação das chefias, vai nos assegurar o espa-
ço e a força necessária para reverter mais este desres-
peito, onde eles não movem um dedo para ajudar e, no 
entanto movem dedos dos pés e mãos para atrapalhar 
e tentar impedir o exercício de um direito legítimo. 

Administração do TRE não move um dedo para ajudar a superar 
congelamento e usa portaria ilegal para tentar impedir adesão à greve.

HOJE 
COMEÇA A GREVE



TSE para e certificados de urnas 
não são emitidos

Sindicato é pra lutar; 
mas também é de arte!

SOCIOCULTURAL

Com o chamado à paralisação 
de 48h pela aprovação do 
PCS-4, os servidores e chefes 

da Secretaria de Gestão e Pessoas 
do TSE paralisaram totalmente os 
trabalhos nesta semana. 

Segundo o servidor de Brasília 
Junior Alves, que integra o movi-
mento Renova Sindjus, a adesão 
no dia 26  foi de aproximadamente 
175 trabalhadores, entre servidores 
e os chefes, o suficiente para que os 
certificados de urnas não fossem 
emitidos.  

A mobilização em Brasília ganha 
peso e os servidores mostram sua 
disposição de luta que deveria ser 
canalizada para iniciar a greve por 
tempo indeterminado já. 

Unidade 
É preciso construir a greve por tem-

po indeterminado agora para evitar 
que os servidores do Judiciário Fede-
ral não fiquem “isolados” no segundo 
semestre, nesta luta contra o governo 
que vem sendo travada por várias ca-
tegorias do funcionalismo contra o 
reajuste “zero”. 

A Associação Nacional dos Dele-
gados da Polícia Federal (ANDPF) já 
manifestou a deflagração da greve du-
rante as eleições. A mobilização deste 
setor também pode comprometer 
o processo eleitoral, pois eles são os 
responsáveis pelo trabalho de policia-
mento eleitoral, bem como investiga-
ções de crimes eleitorais como compra 
de votos, entre outros serviços. 

Para por fim ao congelamento sala-
rial, a hora é agora de mostrar, inclusi-
ve, a unidade dos servidores públicos 
federais contra a política de congela-
mento salarial, imposta por Dilma 
Rousseff. 

Apagão no Eleitoral
Os servidores de todos os tribunais 

e fóruns estão convocados a somar 
forças com os colegas da Justiça Elei-
toral e construir o “apagão no Elei-
toral”, entre os dias 01 a 05 de julho, 
período em que ocorrem os registros 
dos candidatos. Este será um mo-
mento estratégico para os servidores 
exigirem que o governo abra ime-
diatamente, um canal de negociação 
para aprovação do PCS-4. 

Os servidores e chefes do SPG do Tribunal Superior Eleitoral paralisaram os trabalhos no dia 26. Já no segundo 
dia de paralisação ampliou a participação dos servidores do TSE 

Os sócios do Sintrajud tem es-
paço aberto para mostrar seus 
dotes, e para aqueles que que-
rem descobrir suas habilidades 
culturais o sindicato abre espaço 
para dança e teatro, e todos es-
tão convidados!  

Dança Salão: toda segunda-fei-
ra, das 19h30 às 21h. A novidade 
agora, é que todo sindicalizado 
pode trazer o seu acompanhan-
te, mesmo que este não seja da 
categoria. 

Teatro: toda quinta-feira, das 
20h às 21h30. É grátis para o só-
cio e aberto para não sócio ou 
pessoas de fora da categoria, sob 
a mensalidade de R$ 50,00

O PL 6613/09 não foi pauta-
do na CFT de quarta-feira 
(27). Pode ser que entre na 

pauta da semana que vem, mas 
nada está garantido, apesar da 
promessa do presidente da comis-
são, deputado Antonio Andrade 
(PMDB/MG). 

A próxima sessão está previs-
ta para quarta-feira, 04 de julho, 
quando servidores do país todo 
estarão no “apagão” na Justiça 
Eleitoral.

Na sessão desta semana, a CFT 
aprovou a Emenda n° 01, de au-
toria do deputado Aelton Freitas 
(PR/MG). Ela modifica o artigo 
70 da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias 2013 visando regulamentar 
a autonomia financeira dos demais 
Poderes, conforme a Constituição.

O deputado João Dado (PDT/
SP), relator do PCS, a subscreveu 
e a defendeu no plenário. Ele dis-
se que hoje o Judiciário é “refém” 

do Executivo, pois não há na LDO 
um artigo que lhe dê a autonomia 
financeira para a reposição salarial 
de seus servidores.

Atualmente, a possibilidade de 
alteração de gastos com pessoal 
é remetida à elaboração do Ane-
xo V da proposta orçamentária, o 
que é prerrogativa do Executivo. 

Aprovada por unanimidade na 
CFT, a emenda será apresentada ao 
relator do projeto de LDO, na Co-
missão Mista de Orçamento, onde 
ainda precisa ser aprovada. Leia o 
conteúdo da emenda no site.

O deputado José Guimarães 
(PT/CE), por outro lado, afirmou 
que essa emenda não foi negocia-
da com o governo: “Não vamos 
votar contra. No entanto, alerto 
que essa construção não foi nego-
ciada com o governo... portanto 
o governo não tem compromisso 
com essa emenda. Eu espero que a 
CMO não a retire”, disse.

CFT aprova emenda à LDO que regulamenta 
autonomia financeira do Judiciário


