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Nas redes sociais, SINDISERJ lança campanha contra auxílio-moradia

‘’Chega de Injustiça no Judiciário!’’ Este é o mote 
da campanha iniciada pelo SINDISERJ neste 
mês de abril, para debater junto à sociedade a 
ausência de critérios e de justificativa para a  
concessão do auxílio-moradia para os juízes do 
TJSE.

A Campanha acontece no facebook, a partir de 
charges, vídeos, depoimentos da população e 
posicionamentos de organizações populares. O 
foco nesta rede social se deve à alta participação 
dos servidores do TJSE, de formadores de 
opinião e militantes sociais neste espaço, mas a 
Campanha interessa a todo o povo sergipano.

Você, servidor do TJSE, que deseje opinar sobre  
o auxílio-moradia pode contribuir com os 
debates acessando  a página da campanha no 
facebook:
www.facebook.com/chegadeinjusticanojudiciario

CNJ ataca direitos dos trabalhadores
Em sessão do último dia 10 de abril, o interpretação equivocada, pelo fato servidores em todo o país, pois um 
CNJ tomou uma decisão que poderá dessa informação ter sido transmitida jornalista do Conselho nos afirmou que, 
afetar todas as mobilizações de pelo site do CNJ num tom que na verdade, embora não tenha sido 
trabalhadores do Judiciário. aparentava um avanço para os divulgado,  para  ter  direito  à  
 trabalhadores”, explicou Marcelo compensação, os servidores precisam 
De acordo com o CNJ, os Tribunais Ferreira, diretor de Comunicação, negociar isso com o patrão durante a 
brasileiros poderão descontar, nos Cultura e Lazer do SINDISERJ. paralisação e que a tentativa de 
salários dos seus servidores, os dias negociar isso após a decretação da 
parados por motivo de greve, caso ilegalidade da greve não dá direito 
não haja compensação dos dias nenhum aos servidores, podendo o 
trabalhados. tribunal efetuar os descontos”.
  
Porém, de acordo com informações Para o SINDISERJ, a decisão do 
da assessoria de comunicação do CNJ representa um grande 
CNJ, a negociação sobre a retrocesso e, no caso de Sergipe, 
compensação dos dias paralisados causa uma preocupação ainda mais 
deve ocorrer durante o movimento especial, pois é público e notório o 
grevista, e não após o encerramento histórico de criminalização das 
das paralisações. “Da mesma forma greves pelo TJSE, que perverte esse 
que ocorre todas as vezes que direito e o trata como uma infração 
juristas se reúnem para escrever cometida pelos trabalhadores das 
belas teses para retirar direitos dos mais diversas categorias deste 

 De acordo com Marcelo, “só depois que trabalhadores, numa análise inicial estado, chegando até mesmo ao 
nós fizemos contato com a assessoria dessa decisão, as verdadeiras intenções absurdo que desafia a linha do tempo: a 
de comunicação do CNJ, ficou claro o não ficam muito claras, o que levou decretação da ilegalidade de 
prejuízo que, a partir de agora, esse alguns sindicatos dos companheiros de movimentos paredistas antes mesmo 
entendimento causará à luta dos outros estados a fazerem uma que o fato aconteça.
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