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Mobilize-se!

No dia 6 de março, reunidos no escritório Ibaneis Advocacia 
e Consultoria, que presta serviços jurídicos para o Sindjus-DF, 
representantes do sindicato e de associações de tribunais e 
ramos do MPU, juntamente com advogados, traçaram novas 
estratégias e ações objetivando a manutenção dos quintos e o 
reconhecimento definitivo dos 13,23%. Tais ações, que serão 
concentradas no STF (quintos) e no STJ (13,23%), fortalecerão 
ainda mais o trabalho conjunto entre sindicato e associações, 
que está em curso, desde 2017.

Quintos: o grupo decidiu solicitar novas audiências com 
os ministros (os respectivos ofícios foram protocolados no dia 
7/3), bem como visitar novamente todos os gabinetes, com ob-
jetivo de conversar com assessores e chefes de gabinete, e 
realizar a entrega de novos memoriais jurídicos contendo fatos 
novos e mais fundamentos (essa ação começou no dia 6/3). 
Também foi definida a continuidade da campanha em defesa 
da coisa julgada e da segurança jurídica.

13,23%: as atuações estão direcionadas à realização de 
visitas aos ministros do STJ, e em requerer o julgamento do 
PUIL 60, que se encontra com o ministro Gurgel de Faria, e a 
decisão definitiva favorável no julgamento do Recurso Especial 
nº 1.628.488-DF, que está com o ministro Mauro Campbell.

O SINDJUS/DF informa aos filiados que conseguiu mais uma 
importante vitória na consolidação do direito ao recebimento 
dos 13,23%, pois o Ministro Mauro Campbell, da 2ª Turma do 
STJ, acaba de negar provimento ao recurso da UNIÃO, no REsp 
nº 1.628.488 / DF (CNJ nº 0033198-04.2007.4.01.3400).

Essa é mais uma decisão favorável que o SINDJUS-DF con-
seguiu obter no seu processo coletivo, agora no âmbito do col. 
Superior Tribunal de Justiça, onde restou negado provimento 
ao recurso especial da UNIÃO, mantendo inalterada a decisão 
concessiva do reajuste, prolatada pelo Eg. TRF da 1ª Região 
(veja as decisões no site do sindicato ).

Ressalte-se que, no caso do processo do Sindicato, a 
UNIÃO não recorreu contra a decisão que negou a admis-
sibilidade ao seu recurso extraordinário, revelando que 
inexiste tema constitucional capaz de levar a questão ao 

Comunicado sobre os 13,23%
Supremo Tribunal Federal pela via recursal.

Desse modo, o SINDJUS/DF se aproxima cada dia mais de 
uma decisão final e solução definitiva em relação à consolida-
ção do direito ao recebimento do reajuste dos 13,23%, demons-
trando que a luta em prol dessa bandeira tem sido árdua, porém 
gratificante.

A Diretoria Colegiada agradece o empenho de todos os servi-
dores envolvidos nessa campanha de preservação dos 13,23%, 
conclamando os demais servidores a se filiarem ao Sindicato, 
para evitar que ao final do processo tenham dificuldades para 
receber o aludido benefício.

O Sindjus-DF, em um trabalho sempre conjunto com as as-
sociações, continuará na luta e vigilantes informando, de forma 
transparente, aos filiados sobre o andamento da ação e dos 
passos que o nosso jurídico adotará.

Novas ações para 
quintos e 13,23%
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No dia 2/3, Sindjus-DF, Anajustra, Astrisutra e  ASDR reuniram-
-se com o presidente do TST, ministro Brito Pereira, para tratar de 
assuntos do interesse dos servidores da Justiça do Trabalho.

Reajuste dos benefícios: os dirigentes solicitaram a 
atualização dos valores dos auxílios creche e alimentação. O minis-
tro, que considera o tema importantíssimo, ficou de verificar e dar 
especial atenção ao andamento do pleito junto à Administração.

Quintos e 13,23%: foi levado ao presidente informações 
sobre o trabalho no STF (em defesa da manutenção dos quintos) 
e no STJ (pelo reconhecimento definitivo dos 13,23%). O ministro 
esclareceu que está a par das demandas e se colocou à disposição 
para fazer gestões e levar os pleitos dos servidores ao STF.

NS: O grupo pediu o apoio do presidente para que a alteração 
do nível de escolaridade exigido para ingresso no cargo de técnico 
judiciário se transforme em realidade o mais rápido possível. Tal 

Sindjus-DF e associações discutem 
pauta dos servidores da JT com as 

presidências do TST e TRT10
tema foi discutido na comissão interdisciplinar criada no ano pas-
sado pelo STF, na qual o TST possui representação.

Reunião com DG: No mesmo dia, as entidades se reuni-
ram com o diretor-geral do TST, Gustavo Caribé, que informou aos 
dirigentes sobre a decisão do ministro Ives Gandra que deu efeito 
suspensivo aos recursos administrativos sobre os descontos dos 
13,23% (veja comunicado na capa deste boletim).

Já no dia 7/3, as entidades estiveram com o presidente do 
TRT10, desembargador Pedro Foltran, para tratar dessa mesma 
pauta e também da Olimpíada da Justiça do Trabalho.

Benefícios: O presidente foi bastante receptivo no acolhi-
mento da demanda de reajuste dos auxílios, afirmando, inclusive, 
que irá oficiar o TST requerendo o atendimento desse pleito. Pron-
tificou-se ainda a levar a questão para apreciação no Coleprecor 
– Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais 
do Trabalho, que ocorrerá em Brasília, nos dias 21 e 22/3, bem 
como defender sua aprovação.

Quintos e 13,23%: o presidente colocou-se à disposição 
para fazer gestões em defesa dos pleitos, que considera legítimos. 

Olimpíada: O grupo enfatizou a importância do TRT10 em-
penhar todos os seus esforços para apoiar os servidores do qua-
dro que vão participar da XVII Olimpíada da Justiça do Trabalho, 
que será realizada em setembro, na cidade de Blumenau (SC). Os 
dirigentes discorreram sobre a necessidade de se investir na qua-
lidade de vida dos servidores através de ações e programas que 
combatam o adoecimento dos servidores e estimulem práticas 
saudáveis. O presidente declarou apoio à realização da Olimpíada 
e disse, inclusive, que irá participar do evento.

com o presidente do TST, ministro Brito Pereira

com o diretor-geral do TST, Gustavo Caribé

com o presidente do TRT10, desembargador Pedro Foltran


