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AGENDA
19/06    
11h: ato pela reposição salarial na JT Santos
14h: karaokê da greve no Fórum Ruy Barbosa

Jesus Carlos

18/06   
13h: reunião setorial na entrada do Fórum de Execuções Fiscais 
           (R. João Guimarães Rosa, 215 – centro)
14h: ato/assembleia setorial sobre direito de greve (*) no TRE Miquelina

(*) Presença de Jorge Souto Maior, professor da USP e juiz do trabalho e Marcus Orione, professor da USP e juiz federal



O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JU-
DICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAU-
LO– SINTRAJUD/SP, por seus coordenadores, 
em conformidade com o Estatuto Social da 
Entidade (artigo 38), faz saber que realizará 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no pró-
ximo dia 24 de junho de 2015, a ser instalada 
às 14h, em 1ª convocação com a presença de 
pelo menos metade mais um dos associados 
quites com a tesouraria e, em 2ª convocação, 

trinta minutos após, em qualquer número, em 
frente à 1ª Subseção Judiciária - Fórum Cível de 
São Paulo - Ministro Pedro Lessa, situado na 
Avenida Paulista, 1682, Bela Vista – São Paulo 
– SP / CEP: 01310-200 - PAUTA: 1. Informes da 
Campanha Salarial; 2. Avaliação do movimento 
paredista;  3. Outros assuntos de interesse da 
categoria. São Paulo, 17 de junho 2015. Inês 
Leal de Castro - Antonio dos Anjos Melquiades 
- Coordenadores Gerais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO SINTRAJUD/SP

Assembleia geral decide:

A greve continuA!
Passeata pela aprovação do PLC 28/2015 reúne cerca de mil servidores na Barra Funda. Nova assembleia será dia 24, na Paulista

Comunicamos com pesar o falecimento, 
na tarde desta quarta-feira, 17 de junho, 
do servidor aposentado João Evangelista 
Mendes de Sousa, associado do Sintrajud 
e do Sindiquinze e membro da Diretoria 

Executiva da Fenajufe. 

Nota de falecimento

Fotos: Jesus Carlos

Por unanimidade, a assembleia 
geral dos servidores do Judiciário 
Federal em São Paulo decidiu nesta 
quarta-feira, 17, manter a greve por 
tempo indeterminado. Uma nova as-
sembleia será realizada na próxima 
quarta, 24, às 14h, no Fórum Federal 
Pedro Lessa, na avenida Paulista.

Numa das maiores 
manifestações da ca-
tegoria nos últimos 
anos, cerca de mil ser-
vidores se concentra-
ram no Fórum Traba-
lhista Ruy Barbosa, na 
Barra Funda, e segui-
ram em passeata pela 
Avenida Marquês de São Vicente. 

Sob o barulho de apitos e vuvu-
zelas, os servidores ocuparam duas 
faixas da avenida, carregando faixas 
e bandeiras que pediam a aprovação 
do PLC 28/2015 – o projeto que rees-
trutura a tabela salarial da categoria.

“Esta é um dos maiores protestos 
que já vi da nossa categoria aqui no 
estado”, afirmou o coordenador da 
Fenajufe Adilson Rodrigues. “Vamos 
deixar claro que exigimos negociação 
e a aprovação do PLC 28, já! Chega 
de enrolação!” 

Além de servidores da capital, a as-
sembleia recebeu caravanas de cida-
des da região metropolitana, do inte-

rior e da Baixada Santista.
A greve conta com forte adesão e 

atinge fóruns e varas de todo o estado. 
Na Justiça do Trabalho, a greve 

está atingindo setores importantes, 
como a conciliação, a distribuição e 
a tecnologia.

“Os servidores sabem que o traba-
lho dos tribunais tem 
de parar de vez; só 
assim vamos forçar o 
governo e o [ministro 
Ricardo] Lewando-
vsky a se moverem e 
negociarem”, declarou 
a diretora do Sintra-
jud e servidora da JT 

Inês Leal de Castro.
“Vamos infernizar a vida deles até 

que eles vejam o inferno que é a nos-
sa”, afirmou.

Até o final da semana, a greve atin-
girá pelo menos 20 estados e o Distri-
to Federal. “[O ministro da Fazenda, 
Joaquim] Levy e Lewandovsky que-
rem impor um reajuste zero para a 
nossa categoria”, disse o servidor da 
JF Cléber Borges de Aguiar, também 
diretor do Sintrajud.

“Vamos aumentar ainda mais a 
nossa greve; só assim vamos conse-
guir impor uma derrota ao gover-
no e garantir nossa recomposição”, 
acrescentou.

Jt Santos terá ato na sexta, 19

Os servidores do Judiciário Fede-
ral, em greve na Baixada Santista, fa-
rão nesta sexta-feira (19) um ato em 
frente à JT Santos. 

Será mais uma manifestação pela 
aprovação do projeto salarial (PLC 
28/2015) e contra qualquer tentativa 
do governo de rebaixar a proposta 
que está no Senado.

O ato na JT Santos começará às 
11h. Na ocasião, também serão re-
colhidos alimentos não perecíveis e 
itens de higiene pessoal para doação 
aos desabrigados pelo incêndio da 

Vila Telma.
O protesto solidário pretende aju-

dar as famílias que sofreram perdas 
com o incêndio que destruiu muitas 
moradias recentemente na Zona No-
roeste de Santos.

Ainda durante o ato, os servidores 
manifestarão repúdio a declarações 
veiculadas nas redes sociais pelo pre-
sidente da AATS (Associação dos 
Advogados Trabalhistas de Santos), 
Marcelo Pavão, que ofendeu os ser-
vidores que constroem a greve na 4ª 
Vara Trabalhista de Santos.

Manifestação às 11h inclui doações a desabrigados e repúdio a ofensas

“Vamos 
aumentar ainda 

mais a nossa 
greve”


