
Levantamento por entidades para o dia nacional de luta 

Entidades  19/05 

Sindjus/AL 
Participação Remota conjunta (sintrajud/SP e 

Sintrajufe/MA) 

Sinjeam/AM 
Assembleia conjunta dia 25/05  debate recomposição 

salarial  

Sitraam/AM 
Assembleia conjunta dia 25/05  debate recomposição 

salarial  

Sindjufe/BA 

A assembleia decidiu pela paralisação de 24horas. 

7h. Paralisação - Concentração no TRT Comércio. 

9h. Ato Unificado dos SPFs No Campo Grande. 

15h. Plenária Híbrida Sede do TRE - Participação 

Remota (Sindjus/AL; Sintrajufe/MA; Sintrajud/SP) 

Sindissetima/CE Sem informação  

Sinje/CE Sem informação  

Sinpojufes/ES Sem informação  

Sinjufego/GO Sem informação  

Sintrajufe/MA 
Panfletagens sobre a campanha salarial nos locais de 

trabalho 

Sindjufe/MS A Assembleia não aprovou paralisação 

Sindijufe/MT 

Assembleia Geral Virtual, às 14h30 horas, no saguão 

de entrada da Seção Judiciária de Mato Grosso. Pautas: 

 Discussão de deliberação sobre a recomposição 

salarial; 

 Discussão e deliberação sobre o Calendário de 

mobilização e indicativo de greve. 

 

Sindjuf/PAAP Não terá mobilização  

Sindjuf/PB Nada definido  

Sintrajuf/PE 

Aprovada em assembleia a realização de atos a partir 

do dia 19 até o dia 26, construindo forte agitação para 

caravana a Brasília no dia 31 de maio. O calendário de 

atividades é o seguinte: 

  

Dia 19/05: Ato-assembleia setorial no Fórum 

Trabalhista/Imbiribeira – 14h – pautando reposição 

defesa da Justiça do Trabalho contra a extinção de 

varas e pela revogação da Reforma Trabalhista. 

Dia 23/05 - Ato/assembleia setorial no Fórum Eleitoral 

(5 Pontas) – 10h30 – Pauta: reposição e defesa da JE e 

da democracia. 

Dia 24/05 – JFPE (Jiquiá) – 14h – Ato/assembleia 

setorial 

Dia 26/05 – Ato/Assembleia setorial – TRE Sede – 10h 

Dias 31/05 e 1º/06 – Caravana Ocupa Brasília  

Sintrajufe/PI 

 Realizar uma paralisação na quinta-feira (19), a partir 

das 8h, no Tribunal Regional do Trabalho 22º Região 

(TRT 22). 

Realizar passagem em salas nos locais de trabalho. O 

calendário aprovador foi o seguinte: 

17/05 (Terça-feira): Justiça Federal 

18/05 (Quarta-feira): Tribunal Regional Eleitoral 

(sede) 



19/05 (Quinta-feira): paralisação no TRT, a partir de 

8h. 

Sinjutra/PR 

Assembleia aprovou como parte da campanha pela 

reposição salarial a paralisação no dia 19 de maio. 

Também  haverá na data visita aos locais de trabalho e 

entrega de panfleto para o público interno, funcionários 

do TRT, e também para o público externo, explicando 

o porquê de os servidores exigirem a imediata correção 

nos salários e a necessidade de mobilização nesse 

sentido. 

 

Sinjuspar/PR  Sem informação  

Sisejufe/RJ Ato de 12h - 14h na porta dos tribunais  

Sintrajurn/RN Não  

Sintrajufe/RS 

Realizará assembleias de base nos locais de trabalho 

em Porto Alegre, a orientação é que o interior também 

realize assembleias e coloque faixas nos prédios;  

Horários e locais das assembleias de base 

12h30min – Justiça do Trabalho, nas varas trabalhistas 

14h30min – Justiça Eleitoral, no prédio da 7 de 

Setembro 

16h – Justiça Federal/TRF4, junto ao prédio da 1ª 

Instância 

Sintrajusc/SC 

Ato na Justiça Federal, às 15 horas.  Dia de 

mobilização e paralisações nos estados, incorporando 

outras reivindicações de segmentos da categoria, como 

a exigência de nível superior para ingresso no Poder 

Judiciário da União, e atos locais pela Recomposição 

Já. 

Tambem provaram ato na Justiça do Trabalho dia 26 e 

ato na Justiça Eleitoral dia 2 de junho, a princípio 

também às 15 horas.  

Sintrajud/SP 

Em assembleia virtual realizada no último dia 10 de 

maio, os servidores do Judiciário Federal em São Paulo 

aprovaram o calendário de mobilização aprovado no 

11º Congresso da Fenajufe - onde farão um dia de 

paralisação em 19 de maio – impulsionando o 

calendário nacional de mobilização unitário junto aos 

colegas de outros estados de base da Federação e a 

outras categorias do funcionalismo público federal para 

arrancar do STF e do governo Bolsonaro a reposição 

emergencial de 19,99% nos salários. 

O Sintrajud está convocando os servidores a 

participarem do ato híbrido no dia 19 de maio. 

Presencialmente, o ato acontecerá a partir das 13h, em 



frente ao Fórum Trabalhista Ruy Barbosa (Barra 

Funda) e, virtualmente, na sala zoom. 

15h. Plenária Híbrida Participação Remota (Sindjus-

AL; Sintrajufe-MA; Sintrajud-SP) 

Sitraemg/MG 

Aprovado em assembleia paralisação dia 19 com ato as 

14h30 e manifestação em frente ao prédio das varas 

trabalhista na rua Goitacazes, 1475, Barro Preto.  

Sindjufe/TO Ato em frente ao TRT 

Sintrajufe/CE Sem informação  

Sindiquinze/SP  
Ato em frente ao Fórum de Campinas com transmissão 

para outras localidades 

Fenajufe   
 


