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Sindicato dos Trabalhadores do Poder 
Judiciário   e do Ministério Público da União no 
Distrito Federal

O fi nal do ano chegou e aproveitamos para reforçar o nosso “muito obrigado” por fazer parte deste sindicato e 
caminhar conosco lutando por um amanhã cada vez melhor. Não foi um ano fácil, mas, juntos, superamos muitos obs-
táculos e conquistamos vitórias importantes. (Leia mais em www.sindjusdf.org.br)

Desde que a Portaria Conjunta 
nº 4 (Judiciário) e Portaria PGR 754 
(MPU) foram publicadas, o Sindjus 
realizou diversas gestões junto às 
administrações para viabilizar que 
todos incorporassem o reenquadra-

mento e pagassem os valores devi-
dos referentes ao desconto indevido 
que vinha ocorrendo desde janeiro, 
com o rebaixamento dos padrões. 

 Devido à pressão constante feita 
pelo sindicato, a maioria dos órgãos já 

Confi ra abaixo a situação de cada órgão do Judiciário e do MPU:

efetuou os pagamentos necessários, 
no entanto, ainda há casos que ne-
cessitam do acompanhamento do 
Sindjus, que não tem poupado esfor-
ços para que os servidores recebam 
cada centavo que lhes é de direito. 

ÓRGÃO                                                            SITUAÇÃO

     STF                  Pagou em folha suplementar de outubro
     STJ                  Pagou em folha suplementar de novembro
    STM                  Previsão para pagar em janeiro
     TST                  Pagou em folha suplementar de outubro
     TSE                  Pagou em folha suplementar de novembro
     TRT                  Depende do CSJT, que ainda não tem previsão de pagamento
     TRE                  Depende do TSE, que ainda não tem previsão de pagamento                                                                                    
TJDFT                  Pagou em folha suplementar de novembro
     TRF                  Depende do CJF. Ainda sem previsão
      JF                  Depende do CJF. Ainda sem previsão
   MPU                  Previsão para pagamento em dezembro
    CJF                  Ainda sem previsão
    CNJ                  Pagou em folha suplementar de novembro



SINDJUS FAZ GESTÕES NO CNJTRANSPARÊNCIA 

PRO-SOCIAL
JÁ! O Sindjus tem realizado um trabalho de articulação junto ao CNJ para tratar 

da representação por excesso de prazo em relação à omissão do TRF no que 
diz respeito ao Pro-Social. O processo, que é resultado da assembleia do dia 2, 
está nas mãos do corregedor nacional de Justiça, Francisco Falcão. A expecta-
tiva é de que o CNJ determine que a presidência do TRF forneça todas as infor-
mações solicitadas pelo Sindjus, para que os servidores possam ter acesso à 
saúde fi nanceira do programa, bem como buscar saídas a partir de tais dados.

O Sindjus tem percorrido todos os órgãos do Judiciário e o MPU cobrando o pagamento dos 
mais variados passivos. O sindicato atua para que essas pendências sejam efetuadas o mais rá-
pido possível. Dentre os passivos cobrados, estão:

• Licença-prêmio convertida em pecúnia no MPU
• AQT (Adicional de Qualifi cação de Treinamento) no TJDFT
• Quintos em vários órgãos 

As agendas que o Sindjus preparou para seus 
filiados já foram encaminhadas, via Correios, no dia 
16. Em breve você receberá a sua em casa. O sindicato 
agradece os filiados que ligaram e atualizaram seus 
endereços.

O Sindjus, seguindo o Recesso do Judiciário e do 
MPU, não terá expediente de 20 de dezembro a 6 de 
janeiro, voltando ao funcionamento no dia 7 de janeiro.

O Concurso Cultural Pintando o Sete para Mudar 
o Mundo está com inscrições abertas até o dia 28 de 
fevereiro. Acesse www.sindjusdf.org.br para ler o regu-
lamento e incentive suas crianças (de 4 a 12 anos) 

a participarem. Desenhar é sempre uma boa opção 
para as férias. Os ganhadores receberão prêmio sur-
presa, além de terem seus talentos divulgados. Pense 
Verde, espalhe essa ideia.

Pintando o Sete Para Mudar o Mundo


