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Siga o Sintrajud nas redes sociais:
facebook.com/Sintrajud

twitter.com/Sintrajud

O momento é de mobilização total em todas as unidades do Judiciário em São Paulo. A gre-
ve tem como objetivo central pressionar  STF (Supremo Tribunal Federal) a atuar na defesa do 
substitutivo do PL 6613, enfrentando a política de reajuste zero do governo Dilma Rousseff 
(PT). As mobilizações alcançam todo o país. A hora é agora! 

TODOS À

É hora de luta pelo reajuste da categoria

Apagão e assembleia geral no TRE - Miquelina. 14h.

20.08

21.08

25.08

Início da greve por tempo indeterminado.

Ato em frente ao TRE - Miquelina. 12h.

GREVE



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP 

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, por suas coordenadoras, em conformidade com o Es-
tatuto Social da Entidade, faz saber que fará realizar a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 25 de agosto do ano corrente, a partir das 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. A assembleia será realizada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) – Rua Francisca Miquelina, 123, Bela Vista, 
São Paulo/SP. - PAUTA: 1. Informes da Campanha Salarial e calendário de mobilização; 2. Avaliação do movimento paredista;  3. Outros assuntos de 
interesse da categoria. São Paulo, 15 de agosto 2014  - Antonio dos Anjos Melquiades - Inês Leal de Castro - Coordenadores Gerais

Com o PL 6613/09 parado na Câmara dos Deputados, somente 
a mobilização da categoria pode  pressionar o novo presidente 

do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, 
a fazer valer a independência orçamentária e financeira do 

Judiciário.  
Os três PCS´s anteriores foram aprovados com fortes greves, 

em nível nacional.

A hora é agora
Depois de aprovar sua proposta orçamentária 

no dia 7, o STF encaminhou no dia 13 mensagem 
ao Executivo solicitando a inclusão dos recursos 

necessários à concretização do PL 6613/09 no 
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). 

O Executivo tem até o dia 31 para enviar o Projeto 
ao Congresso.

O Sintrajud convoca os servidores aposentados a 
participar do processo de construção da greve e das 

atividades programadas. O momento é de unir forças.
No próximo dia 27, o Núcleo de Aposentados e 

Pensionistas do Sintrajud realiza uma assembleia para 
completar o quadro de participantes do IV Encontro 

Regional Sudeste de Aposentados e Pensionistas.  
Quem já confirmou sua participação está dispensado 

da Assembleia para participar das atividades.

18, 19 e 20 – arrastões em todos os locais de trabalho

20 – INÍCIO DA GREVE POR TEMPO INDETERMINADO
         ATO na JF de Santos, às 12h

21 – ATO no TRE, às 12h (R. Francisca Miquelina, 123)
         Após, reunião do Comando de Greve

22 – Comandos locais mobilizam as bases para o 
Apagão do Judiciário

25 – APAGÃO DO JUDICIÁRIO
CONCENTRAÇÃO, às 11h, NO TRE
         ASSEMBLEIA GERAL, às 14h

26 – Caravana a Brasilia
Mobilização das bases

27 – ATO NO STF PELA APROVAÇÃO DO PL 6613/09

Sem pressão, 
não tem reajuste!

Agosto: mês de mobilização

Arrecadar doações para um fundo de greve é tradição do 
movimento sindical combativo. 

O Fundo não se destina a cobrir os salários dos colegas 
durante a greve, mas é importante para custear a 

infraestrutura da mobilização. 
O dinheiro fica em uma conta à parte e não financia 

despesas ordinárias do Sindicato. 
Para doar ao Fundo de Greve:

Colabore com o Fundo de Greve

Todos à assembleia!
A participação nas assembleias é fundamental para a organização 
da greve. É nas assembleias que a categoria discute os rumos da 

mobilização, recebe informações sobre o andamento da campanha 
salarial e organiza as próximas atividades. A greve que começa no 

dia 20 tem uma assembleia geral no dia 25, no TRE (veja o edital nesta 
página). Será o momento de avaliar o movimento paredista e definir sua 

continuidade. Não deixe de comparecer!

Obs.: escolher a opção 
“CONTA POUPANÇA”. 

BANCO DO BRASIL – 001    
Agência: 0018-3 - C/P: 535.503-6

Variação: 51 
CAIXA – 104

Agência: 1004 - C/P: 49-9 
Operação: 22

Mais do que a reposição das 
perdas salariais, que já chegam a 
quase 50%, os oficiais de justiça 
têm muitos outros motivos para 

aderir à greve e fortalecer o 
movimento. A categoria também 
sofre diariamente com condições 

de trabalho precárias, ameaças 
de retirada de direitos, assédio 

moral, etc. É importante que cada 
um se engaje na mobilização e 

participe das atividades de greve, 
como arrastões, atos, assembleias e 

caminhadas. 

Ojafs: participem 
das mobilizações!

Aposentados: 
a luta também é de vocês  

Reivindicações locais - Aproveite o momento da paralisação das atividades para discutir e 
levantar os principais problemas da categoria em cada setor e local de trabalho.

Comando de Greve – Reúna um grupo de servidores para definir e encaminhar as tarefas 
diárias da greve em seu local de trabalho. 

Informações - Repasse diariamente para a Secretaria do Sindicato (cae.imprensa@sintra-
jud.org.br / (11) 3222-5833) o informe da greve no seu fórum, percentual de adesão e as 
atividades programadas para serem divulgadas.

Mobilização - Organize um grupo de servidores para visitar fóruns de sua região que ainda não 
tenham parado. O boca-a-boca ainda é a melhor forma de convencer.

Apoio - Materiais de comunicação, como faixas, cartazes, adesivos, bem como a locação de van 
para deslocamento entre as cidades e para a capital devem ser solicitados na secretaria, com a 
maior antecedência possível.

Unidade - Contate as demais categorias de servidores públicos em greve na sua cidade e organize 
atos conjuntos.

Imprensa - Busque os veículos de comunicação de sua cidade/região para divulgar a greve 
e suas atividades (assembleias/atos etc). Repasse informações para a imprensa do Sintrajud 
(imprensa@sintrajud.org.br). 

Prazos - Procure a subseção da OAB local e peça para que ela cobre a suspensão dos prazos judiciais 
na Diretoria do Foro e na Presidência do Tribunal.

Caravanas - Organize caravanas para participar das assembleias estaduais na capital, que buscam 
acumular maior número de servidores num mesmo local, para demonstrar a força da greve e garan-
tir cobertura dos grandes órgãos de imprensa.

Representação - Traga faixas com o nome da cidade em greve nas grandes atividades.

Organize a greve no seu local de trabalho

04.05.2000 - Greve dos servidores na JF
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Mobilizações pelo país

Informações obtidas 
nos sites dos sindicatos

Rondonia
Realiza pesquisa junto aos servidores 
para definir participação na greve.

Rio de Janeiro
Greve por tempo indeterminado a partir do dia 20. 

Minas Gerais
20 de agosto  Ato Público e Assembleia em frente ao TRE, em 
Belo Horizonte.

Santa Catarina
Greve começou na sexta (15), os servidores das 
três Justiças fazem arrastão nos locais de trabalho.

Rio Grande do Sul
Servidores do Judiciário Federal do RS entraram em 
greve por tempo indeterminado em 14 de agosto.

Alagoas
Definiu em assembleia acompanhar o 
calendário de mobilização da Fenajufe. 

Bahia
Greve por tempo indeterminado a partir do dia 18. 

Distrito Federal
Em greve desde 6 de agosto. Ampliando e consolidando paralisação. 

Maranhão
Paralisação de duas horas no dia 14, em frente à Justiça Federal .

15ª Região Trabalhista 
Greve começou com arrastão pelo Fórum de Campinas. Neste primeiro dia de greve, o sindicato 
realizou um Ato na frente do Fórum Trabalhista de Campinas e promoveu arrastão 

Goiás 
Os servidores aprovaram  paralisação de 24 horas  no dia 27 para 
garantir maior participação no ato em Brasília

Mato Grosso
Greve por tempo indeterminado a partir de 18 de agosto.

Paraíba
Em estado de greve 
desde o dia 1º, realiza 
assembleia no dia 15.

Pernambuco
Realiza assembleias setoriais 
no dias 12 e 13.

Piauí
Realizou assembleia dia 15, vão paralisar por 48 horas.

Rio Grande do Norte
Greve a partir do dia 21.

São Paulo 
Greve por tempo indeterminado a partir do dia 20. 

O direito de greve é ga-
rantido pelo artigo 9º da 
Constituição Federal, ca-
bendo aos trabalhadores 
decidirem a oportunidade 
e os interesses pelos quais 
o exercerão.

O próprio Supremo Tri-
bunal Federal, na Súmula 
316, decidiu que a simples 
participação na greve não 
constitui falta grave. De 
tal forma que nenhum 
servidor pode ser punido 
por ter aderido ao movi-
mento grevista. 

Tal direito é estendido 
aos servidores em estágio 
probatório, uma vez que a 
avaliação é medida por cri-
térios objetivos e a adesão à 
greve não configura mal de-
sempenho, pois os dias pa-
rados não serão avaliados.

Desse modo, qualquer 
postura da chefia que 
atente contra o exercício 
da greve pode ser consi-
derado crime. Caso algum 
chefe tente intimidá-lo a 
não fazer greve denuncie 
ao Sintrajud.

Dias parados
Os dias parados são ne-

gociados após a greve. O 
Sintrajud sempre conseguiu 
que os dias de greve fossem 
compensados em serviço.

Temos recebidos denún-
cias, entretanto, de que 
chefias estão pressionando 
os colegas a repor de outra 
forma os dias da greve rea-
lizada entre 15 de maio e 18 
de junho. É preciso que os 
servidores denunciem essa 
situação, para o sindicato 
tomar as medidas cabíveis.

Greve é um direito e perseguir grevista é crime. 
Denuncie!

Os dias parados são negociados após a greve. O Sintrajud sempre conseguiu
a compensação em serviço
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Diretoria: Antonio dos Anjos Melquiades (Melqui), Cleber Borges de Aguiar, Elizaldo Veríssimo da Silva, Ênio Ferreira Mathias,  Erlon Sampaio de Almeida, 
Flávio Conrado Junior, Inês de Castro, João Carlos Carvalho da Silva, Jorge Henrique Jacynto Aristóteles, Lucas José Dantas Freitas, Lynira Rodrigues Sardinha, 
Maria Angélica Olivieri, Maria Helena Garcia Leal, Maurício Rezzani, Raquel Morel Gonzaga, Romeu Egydio Natal Meirelles, Salomão Sousa Ferreira

Sede: Rua Antonio de Godoy, 88 - 16º and. - São Paulo / SP - CEP 01034-000 - Tel.: (11) 3222-5833 - Fax: 3225-0608 - Email: sintrajud@sintrajud.org.br
Subsede Baixada Santista: Rua Adolfo Assis, 86 - Vila Belmiro - CEP 11075-360 - Santos/SP - Email: sintrajudsantos3@gmail.com
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