
Greve avança na JF interior e JEF/SP 
Nesta quarta, começa na Trabalhista
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Toda categoria esta convocada para a assembleia estadual desta quarta, dia 05, às 14h, na JT/ Barra Funda 

w w w . s i n t r a j u d . o r g . b r

Amanhã começa a greve 
por tempo indeterminado 
na JT/Barra Funda

Nesta quarta-feira (5), começa a greve por tempo in-
determinado na JT/Barra Funda. No mesmo dia, aconte-
ce assembleia, às 14h, na frente do fórum Ruy Barbosa. 
Estarão presentes os trabalhadores dos demais prédios 
da capital, Grande São Paulo e cidades do interior.

A participação de todos é fundamental e necessária 
para que a luta da categoria ganhe visibilidade. Para 
muitos servidores, este é o momento da categoria cru-
zar os braços para pressionar o governo a aprovar o PCS. 
É preciso construir uma forte greve desde o primeiro 
momento. Participe e ajude a construir uma luta forte!Com adesão de 60%, servidores das Execuções 

Fiscais dão exemplo de mobilização

Jesus Carlos
Foto Legenda

Em sua 1ª semana, adesão à 
greve, na capital e interior, 
chega a um importante pa-

tamar. 
O Fórum Pedro Lessa contou 

com a adesão de mais cinco va-
ras. De 26 varas, 21 estão parali-
sadas. Os grevistas chamam as 
cinco que ainda não aderiram a 
entrar nessa luta.

Nesta segunda (3), o Juizado 
Especial Federal de São Paulo, 
também iniciou a greve com 
uma forte adesão. E no Fórum 
Criminal iniciou a paralisação, 
com a adesão das 2ª e 7ª Pre-
videnciárias e 10ª Criminal. No 
TRF-3, das dez Turmas sete estão 
participando da greve. Há tam-
bém novas adesões de vários 
gabinetes, RH e o setor de Trans-
portes.

O interior conta com novas 
adesões desde o dia 27. Além de 
Guarulhos, São Carlos, Marília, 
Tupã, Araçatuba, Lins, Taubaté, 
Sorocaba e Piracicaba, hoje co-
meça a paralisação na JF de San-
tos e no dia 05, em Avaré. Já os 
servidores da JT de Santos terão 
assembleia setorial na quarta, 
11h, para discutir a adesão.

Maiores fóruns da JF 
no estado entram na greve

O comando de greve esteve 
na cidade de Ribeirão Preto, um 
dos maiores fóruns da justiça fe-
deral do interior, para chamar os 
servidores a aderirem, fortalecen-
do a luta pela aprovação do rea-
juste. A JF de Campinas tem as-

sembleia dia 05, 15h, para definir 
a retomada da greve. Em Santos, 
a paralisação começa hoje.

Em Ribeirão, a assembleia se-
torial aprovou iniciar a greve a 
partir de amanhã (05), com ava-
liação no dia 06. Com a adesão 
deste fórum, o segundo maior 
da JF no interior, é possível que 

mais cidades da região iniciem a 
paralisação.

Onde ainda não há adesão, é 
importante que os trabalhadores 
se organizem e discutam como 
se incorporar à paralisação. Qual-
quer dúvida de como organizar, 
os trabalhadores devem entrar 
em contato com o sindicato.

Ontem, Juizado Especial Federal teve forte paraticipação. No detalhe, servidores de Sorocaba aderem à greve

Registro feito por servidores



Presidente do STF, ministro Cezar 
Peluso, defende o PCS em entrevista

Use a sua rede social para divulgar a greve

Mais do que palavras, exigimos uma postura efetiva do Ministro

Oficiais de Justiça 
exigem Central 
de Mandados 
Criminal

Em entrevista ao jornalis-
ta Fernando Rodrigues, 
da Folha On line e do 

Portal UOL, na sexta, dia 30, o 
Presidente do STF defendeu 
a aprovação do PCS. Ele disse 
que “a grande preocupação 
é com a remuneração dos 
servidores do Poder Judiciá-
rio Federal, que estão desde 
2006 sem nenhum reajuste”.

Peluso pontuou a defasa-
gem salarial dos servidores do 
Judiciário e criticou a demora 
na tramitação do PL 6613/09: 
“Acontece que está penden-
te no Congresso Nacional, 
desde 2009, uma proposta 
encaminhada... que é o Plano 
de Carreira dos servidores do 
Poder Judiciário. Esse plano 
de Carreira não foi apreciado 
até hoje”, afirma em tom de 
crítica. Mais do que palavras, 
esperamos uma postura mais 
efetiva ministro Cezar Peluso. 

Embora sejam declarações 
importantes, temos que ter a 
consciência de que o que vai 
influenciar para a aprovação 
do PCS-4 é a construção de 
uma forte greve, com a par-
ticipação e o comprometi-
mento de todos e todas.

Servidor: use a sua rede social para divulgar a nossa greve. Twitte a rashtag #PCS_JA. É 
legal também fotografar a sua participação e publicar no Facebook e Orkut. 

Em reunião com o Sintrajud, 
o juiz auxiliar da presidência 

do TRF-3, Gilberto Jordan, disse 
que a Central de Mandados fica-
rá para o ano que vem. A insatis-
fação entre os oficiais é grande, 
e uma forte mobilização pela 
central não está descartada. Essa 
reivindicação está na pauta há 
mais de dez anos.

“São Paulo, inexplicavelmen-
te, é a única capital do país onde 
não há uma central num Fórum 
Criminal e onde os oficiais traba-
lham sem racionalidade, em pre-
juízo da saúde dos servidores, 
do jurisdicionado e do Erário”, 
disse Erlon Sampaio, diretor do 
Sintrajud.

28/06 - Em frente à FAAP, servidores exigem de Peluso o fim da 
enrolação. Peluso estava em SP num evento sobre a Conciliação.

Joca Duarte

Caravana vai exigir a aprovação do PL 6613/09 na CFT
19 servidores de SP vão à 

Brasília, na quarta (05), 
para exigir dos deputados da 
Comissão de Finanças e Tri-
butação a aprovação do PL 
6613/09.

Junto aos colegas de outros 
estados, a presença poderá ser 
determinante. Os deputados 

da base governista afirmam 
que impedirão a votação, obs-
truindo a sessão. Se isso acon-
tecer, será a 4ª sessão da CFT 
em que não se vota nada.

Uma das intenções da cate-
goria é impedir que o PL vá à 
CCJ sem que o projeto tenha 
sido aprovado na CFT. Se isso 

acontecer, ele perde seu ca-
ráter conclusivo. No Plená-
rio, a apreciação dependerá 
de outros fatores, como Me-
didas Provisórias e projetos 
de Regime de Urgência. Por 
isso, intensificar as carava-
nas a Brasília é fundamental 
para aprovação do PCS-4!


