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APAGÃO
no trt-2 e trf-3

03/10
sexta-feira

PELO DIREITO DE GREVE
POR REPOSIÇÃO SALARIAL
CONTRA A REPRESSÃO

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

twitter.com/Sintrajud



Nesta sexta-feira (3) tem Apagão!
Servidores da Eleitoral só participam da assembleia no TRE-SP, 12h/ 14h ato no TRF-3

Estamos em estado de 
greve e temos um Apagão 
na sexta-feira (3), quando 
acontece um ato no TRE 
às 12h. Faremos assem-
bleia às 14h para avaliar 
eventuais fatos novos em 
relação ao projeto salarial. 
Os servidores da Justiça 
Eleitoral só vão participar 
da assembleia.

Depois da assembleia, 
seguiremos para o TRF-3, 
na Avenida Paulista, para 
protestar contra a liminar 
expedida no último do-
mingo pelo desembarga-
dor Cotrim Guimarães. A 
liminar proibiu os servi-
dores do TRE de entrarem 
em greve, sob pena de mul-

ta de R$ 300 mil por dia ao 
sindicato e, em regime de 
solidariedade, aos servido-
res, entre outras punições.

Repúdio
A assembleia de terça-

-feira (30), que suspendeu 
o início da greve, repudiou 
a postura da administração 
do TRE-SP, que intimidou 
os servidores para desmo-
bilizá-los. Foram aprovadas 
ainda moções de repúdio 
ao desembargador Cotrim 
Guimarães, do TRF-3, pela 
liminar proibindo a greve; 
à administração do TRE, 
por tentar impedir a ins-
talação da assembleia e in-
timidar os servidores, e à 

direção geral do TSE, por 
impedir que seus servido-
res se reunissem para ma-
nifestar apoio aos colegas 
de São Paulo.

As declarações do pre-

sidente do TSE, ministro 
Dias Toffoli, contra o direi-
to de greve dos servidores 
públicos, também merece-
ram uma nota de repúdio 
da assembleia.

1º de outubro é o Dia 
do Idoso. A data é ce-
lebrada para lembrar a 
promulgação do Estatuto 
do Idoso, em 1º de outu-
bro de 2003. O Sintrajud 
cumprimenta os servido-
res idosos do Judiciário 

Federal e, em especial, os 
aposentados.

O número de pessoas 
acima de 60 anos no Bra-
sil chegou a 13% da po-
pulação no ano passado, 
segundo o IBGE. São 26,1 
milhões de idosos no país.

1º de outubro: Dia do Idoso

O corte no orçamento 
do Judiciário promovi-
do pelo Governo Dilma 
(PT) fez com que mais 
entidades entrassem 
com ações junto ao STF. 
Uma Ação Direta de In-
constitucionalidade por 
Omissão (ADO 29) foi 
ajuizada pela Associação 
Nacional dos Agentes de 

Segurança do Poder Ju-
diciário da União; e um 
Mandado de Segurança 
(MS 33225), impetra-
do pelos Sindicatos dos 
Trabalhadores do Poder 
Judiciário Federal de Mi-
nas Gerais, Bahia e Goi-
ás, além do Sindicato dos 
Servidores do Ministério 
Público da União.

Mais duas ações questionam 
corte no orçamento do Judiciário

O governo Dilma 
(PT) aprovou a criação de 
90 funções de confiança 
FC-3 e de 33 cargos em 
comissão CJ-3 no âmbi-
to da secretaria do STF. 
A Lei nº 13.029/2014 foi 
publicada no Diário Ofi-

cial da União de quinta-
-feira, 25.

A criação de cargos 
de confiança não con-
templa o conjunto da ca-
tegoria que está em luta 
contra o arrocho salarial 
que já dura 8 anos.

Dilma aprova criação de 90 FCs e 
33 CJs na secretaria do STF

O recurso extraordiná-
rio nº 565089, que pode 
condenar o Poder Exe-
cutivo por não ter regula-
mentado a Data-Base dos 
servidores públicos é o 10º 
item da pauta da sessão 
plenária do STF de quin-
ta-feira (2).O tema estava 
na pauta desta quarta-
-feira (1), mas não houve 
tempo hábil para que os 
Ministros seguissem com 

a votação, que está para-
da desde abril deste ano, 
quando o ministro Teori 
Zavascki pediu vista.O RE 
nº 565089 teve início no 
Supremo em outubro de 
2007, com distribuição ao 
ministro Marco Aurélio, 
que como relator proferiu 
voto favorável na sessão 
de 09/06/2011, ocasião 
em que a ministra Cár-
men Lúcia pediu vista.

Data-Base: pleno do STF pode 
retomar votação nesta quinta

Jesus Carlos
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