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Mandado de segurança questiona
ato do CNJ que pune greve

Assembleia Geral, na úl�ma sexta-feira (25), no prédio da JF.

A Assessoria Jurídica do SINTRAJUSC impetrou Mandado
de Segurança contra o ato do
Conselheiro Fabiano Silveira,
integrante do CNJ, intervindo na
greve dos servidores do Poder
Judiciário Federal.
A argumentação central, em
síntese, é que não compete ao
CNJ, na esfera administrativa,
substituir-se ao Poder Judi-

ciário. Ou seja, só compete ao
Judiciário, em dissídio de greve,
regrar as consequências de uma
greve, partindo da premissa de
que não tenha havido acordo entre as partes envolvidas.
O CNJ, como órgão de controle do Poder Judiciário, traduz-se como o próprio “empregador”, em última análise,
razão pela qual não cabe a ele

intervir na greve dos servidores.
Veja a íntegra do MS no site do
Sindicato.
Técnicos
Em Assembleia Geral na sexta-feira, 25, na Justiça Federal,
os servidores aprovaram a proposta debatida na reunião dos
técnicos judiciários, realizada
antes da Assembleia, que será

levada para a plenária da Fenajufe em outubro.
Foi aprovada a proposta de
transformação do cargo de técnico em Nível Superior com sobreposição parcial de tabela para
Técnico Judiciário e Carreira
Única. A proposta foi aprovada
com 59 votos favoráveis, duas
abstenções e um contrário.
Para a plenária da Fenajufe
houve 11 inscrições de delegados, sendo eleitos com o maior

número de votos Jesaias Pinheiro
de Oliveira, Simone Saad, Sérgio
Mendonça, Lu Fontes e Eleuse
Ritter, todos da Justiça Federal,
que serão os delegados do Sindicato na plenária. Ficaram nas
três primeiras suplências Sérgio
Murilo de Souza, Devair Esmeraldino e Mauro Taffarel. O
coordenador do Sindicato Paulo
Koinski foi indicado pela direção e teve seu nome referendado pelos servidores.

Greve
Em Reunião Setorial na quinta-feira os servidores da Justiça
Federal aprovaram a manutenção da Greve até o dia 30 de
setembro, quarta-feira, quando
haverá nova sessão do Congresso Nacional para apreciação
dos vetos, entre eles o Veto 26,
relativo ao PLC 28/2015. Os
servidores da JT já voltaram ao
trabalho.

Caravana para Brasília
nesta quarta, 30
Caravana a Brasília para acompanhar e fazer pressão pela derrubada do veto presidencial 26.
Serão sorteadas cinco passagens
aéreas, na tarde de hoje (28), às
16h30min, na Justiça Federal.
Nesta quarta-feira (30), servi- Interessados devem enviar edores do Judiciário Federal de mail para o endereço eletrônico
Santa Catarina enviarão nova viagemderrubaveto@sintraju

sc.org.br, informando NOME
COMPLETO, LOTAÇÃO, CIDADE, TELEFONE E EMAIL
para contato. As incrições devem ser feitas até às 16h.
A saída de Florianópolis está
prevista para a manhã do dia 30
(quarta-feira), com retorno no
mesmo dia à noite.
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