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“Que Maravilha” é, sem dúvida, 
o título de uma das músicas mais 
marcantes da carreira de Jorge Ben 
Jor e da Música Popular Brasileira. 
E é com muita alegria que o Sindjus 
pode dizer em alto e bom som: “Que 
Maravilha” é poder chegar ao fi nal de 
mais um ano em sua companhia. As 
lutas travadas tiveram um sabor es-
pecial que nos renderam conquistas 
importantes, como o reenquadra-
mento e a execução dos quintos.

 Fazer um balanço de 2013 é, 
primeiramente, agradecer a sua par-
ceria e a sua confiança em nossas 
ações e representação. Esse vínculo, 
que se fortalece a cada batalha, é fun-
damental para que nossa caminhada 
renda ainda mais frutos. Afinal, há 
muito ainda a ser conquistado. E com 

sua participação tudo fi ca mais fácil.
 É fato que nosso salário não 

está uma maravilha (muito longe 
disso), porém, já começamos, 
em 2013, a construir as bases 
para nossa campanha salarial 
que vai ganhar as ruas no próxi-
mo ano, pois é questão de urgên-
cia dar um basta no processo de 
desvalorização salarial a que 
estão submetidos os servidores 
do Judiciário e do MPU.

 Trabalhamos sem parar para 
construir, dia a dia, melhorias em 
termos de salários, carreira, saúde, 
direitos, condições de trabalho... E é 
uma maravilha ter você conosco em 
lutas, em marchas, em campanhas 
que são criadas e tocadas pensan-
do no seu melhor (este boletim re-

sume um pouco do que fi zemos pra 
você e por você ao longo deste ano).

 Para darmos o tom de Mara-
vilha que queremos 
p a r a  o  p r ó x i m o 
ano, vamos can-
tar e dançar com 
Jorge Ben Jor no 
dia 7 de dezem-
bro ,  a  par t i r 
das 22h, no 
Pavilhão do 
P a r q u e  d a 
C idade.  Va-
m o s  r e n o v a r 
nossos ânimos 
e energias para 
as maravi lhas 
que nos espe-
ram em 2014.

p a r a  o  p r ó x i m o 
ano, vamos can-
tar e dançar com tar e dançar com tar e dançar com tar e dançar com tar e dançar com 
Jorge Ben Jor no 
dia 7 de dezem-dia 7 de dezem-dia 7 de dezem-dia 7 de dezem-dia 7 de dezem-dia 7 de dezem-dia 7 de dezem-dia 7 de dezem-dia 7 de dezem-
bro ,  a  par t i r 
das 22h, no das 22h, no das 22h, no das 22h, no das 22h, no das 22h, no das 22h, no 
Pavilhão do 
P a r q u e  d a P a r q u e  d a P a r q u e  d a P a r q u e  d a P a r q u e  d a 
C idade.  Va-
m o s  r e n o v a r 
nossos ânimos nossos ânimos nossos ânimos nossos ânimos nossos ânimos nossos ânimos nossos ânimos nossos ânimos nossos ânimos nossos ânimos 
e energias para e energias para e energias para e energias para e energias para e energias para e energias para e energias para 
as maravi lhas as maravi lhas as maravi lhas as maravi lhas as maravi lhas as maravi lhas as maravi lhas as maravi lhas as maravi lhas as maravi lhas as maravi lhas 
que nos espe-
ram em 2014.ram em 2014.ram em 2014.ram em 2014.ram em 2014.

Edição
Especial



O ano de 2013 rendeu importantes vitórias judiciais aos fi liados. O Jurídico do Sindjus 
continua trabalhando a todo vapor para que os fi liados recebam seus direitos e avancem 
em suas conquistas. Vamos conferir abaixo três triunfos que já entraram para a história:

No dia 24 de outubro, o Sindjus 
deu aos servidores do Judiciário e 
do MPU um grande motivo para 
comemorar – a vitória fi nal (trânsi-
to em julgado) no processo da in-
corporação dos quintos até 2001.

 Todos os servidores do Judi-
ciário e do MPU que exerceram 
função no período (1998-2001) 
foram benefi ciados. Depois da 

SINDJUS CONSEGUE VITÓRIA

FIM DO DESCONTO DA COTA-PARTE

decisão judicial, o Sindjus foi às 
administrações cobrar o banco 
de dados dos fi liados para poder 
realizar os cálculos necessários.

 Agora, o Sindjus já está na 
fase de formar grupos de proces-
sos que serão encaminhados à 
7ª Vara, para que os servidores 
possam receber por meio de 
RPV ou de precatórios esse pas-

sivo. A expectativa é de que os 
pagamentos sejam iniciados no 
primeiro semestre de 2014.

 Se você tem interesse em 
receber o total ou o que falta 
em relação aos quintos ou con-
ferir se ainda há algum resíduo 
a receber, fi lie-se ao Sindjus e 
entre em contato com nosso de-
partamento jurídico.

Graças a uma ação jurídica do 
Sindjus, os fi liados ganharam o di-
reito da suspensão, em antecipa-
ção de tutela, do pagamento da co-
participação do servidor no custeio 
do auxílio pré-escolar. O processo 

ainda tem o objetivo de fazer com 
que os fi liados recebam todos os 
valores pagos indevidamente nos 
últimos cinco anos.

 Isto é, os fi liados não vão ter 
mais que pagar nada para custear 

o benefício que, em média, é de R$ 
561 por dependente. É válido res-
saltar que essa cota-parte já chegou 
a ser de 25% em alguns órgãos, 
causando um impacto considerável 
no bolso dos servidores.

NO PROCESSO DOS QUINTOS



A atuação jurídica do Sindjus 
permitiu o afastamento da incidên-
cia do imposto de renda sobre o 
auxílio pré-escolar percebido pelos 
fi liados.  A sentença, referente ao 

AFASTAMENTO DO IR SOBRE AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR: 
FILIADOS VÃO RECEBER PASSIVOS

DEPOIS DE MUITA LUTA, AUXILIARES DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO SÃO REENQUADRADOS

MPU, confi rmou a decisão deter-
minando o seu alcance para todos 
independente da data de fi liação. 
Os procedimentos necessários 
para abrir o processo de execução 

já foram iniciados. O objetivo é bus-
car o recebimento dos passivos. Em 
relação ao processo do Judiciário, 
está tudo encaminhado para ter o 
mesmo desfecho.

No dia 30 de agosto, o Sind-
jus acompanhou, no CSJT, 
a votação da resolução que 
regulamenta o artigo 3º da Lei 
12.774/12, que trata da questão 
dos auxiliares (Processo CSJT-
AN - 4341-93.2013.5.90.0000 ). A 
presença do sindicato na votação, 
como forma de pressão, coroou um 
trabalho de articulação feito com bas-
tante ênfase junto aos conselheiros e 
administração.

 A regulamentação foi aprovada 

por unanimidade, corrigindo as-
sim uma injustiça histórica. Afi nal, 
enquanto muitos servidores en-
quadrados recebiam como nível 
intermediário, outros ainda recebi-
am como nível fundamental. O en-
tendimento do Conselho foi de que 
todos os Auxiliares Operacionais 
de Serviços Diversos que se in-
screveram em concursos com ed-
itais anteriores a dezembro de 1996, 
independentemente da época em que 
tomaram posse, devem ser enquadra-

dos como nível intermediário.
 Tal precedente, por ser do CSJT, 

fortalece a tese defendida pelo Sind-
jus de que todos os auxiliares do 
Poder Judiciário devem ser reen-
quadrados. O sindicato já entrou 
com requerimentos administrati-
vos em outros tribunais, reivindi-
cando que eles adotem a resolução 
do CSJT. Estamos agora intensifi -
cando a atuação pelo reenquadra-
mento dos auxiliares do TJDFT e 
TRF. 



Acreditamos, lutamos e
o reenquadramento é realidade

A luta para reenquadrar todos 
os servidores do Poder Judiciário 
e do MPU com mais dois padrões 
nos trouxe uma das mais impor-
tantes conquistas dos últimos 
anos, pois cerca de 60% dos ser-
vidores do Distrito Federal foram 
beneficiados com reflexos diretos 
na carreira e nos salários.

 A tese do Sindjus, consolidada 
pelo Conselho Nacional do Minis-
tério Público no dia 6 de agosto, 
recebeu em setembro, depois de 
muitas reuniões e atos, parecer 
favorável da Assessoria Jurídica 
do STF. A persistência do sin-
dicato garantiu o empenho dos 
presidentes dos tribunais superi-
ores e do TJDFT na mudança da 

Portaria Conjunta nº 1, revogada 
pela Portaria Conjunta nº 4 (8/10).

 Depois de muita pressão feita 
pelo sindicato, o procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, no 
dia 17 de outubro, assinou a Por-
taria PGR nº 754, que invalidou a 
Portaria PGR nº 285, regulamen-
tando assim o reposicionamento 
correto dos servidores.

 O empenho do Sindjus, que 
nunca desistiu dessa causa, 
permitiu que os servidores re-
baixados pelas leis 12.774/06 
(Judiciário) e 12.773/06 (MPU) 
pudessem retornar ao padrão 
original. O resultado demonstra 
que, desde o início da campanha 
pela mudança dessas portarias, o 

sindicato adotou o caminho certo.  
 As reuniões setoriais, atos, 

audiências com diretores e secre-
tários-gerais, procuradores e presi-
dentes, mobilizações, entregas de 
memoriais, requerimentos adminis-
trativos, assembleias, melequinhas, 
encontros de delegados, apitaços, 
abaixo-assinados foram fundamen-
tais para a construção do resultado. 

 O Sindjus tem conversado 
com as administrações e visitado 
os setores de pagamento, enfim, 
acompanhado de perto a incorpo-
ração dessa conquista, bem como 
a devolução dos recursos retira-
dos dos contracheques desde ja-
neiro em razão do rebaixamento 
indevido dos padrões.





Como nos comprometemos a fazer, 2013 foi um ano marcado por 
renovações no Sindjus. E o resultado é um sindicato muito mais 
atuante, transparente e sintonizado com os filiados.

Renovação 

Marca

Delegados

Para marcar essa mudança, o sindicato elegeu em maio deste ano, 
entre três opções, sua nova logomarca. O tradicional preto e vermelho 
deu lugar ao verde-amarelo-azul, com um designer moderno que tra-
duz a ousadia e o arrojo do Sindjus na luta em defesa dos servidores 
do Judiciário e do Ministério Público da União.

A posse do novo Conselho de Delegados Sindicais trouxe a oxigena-
ção necessária para que os debates e decisões sejam cada vez mais 
plurais. Delegados que militam em favor de seus locais de trabalho, fa-
zendo a ponte entre servidores e sindicato.

O Sindjus aperfeiçoou seu Portal da Transparência, permitindo o aces-
so dos filiados a todas as informações financeiras e contábeis que dizem 
respeito ao sindicato. Em agosto, a assembleia de prestação de contas 
aprovou as contas do sindicato e a previsão orçamentária para 2014.



Novos Filiados

Convênios

Pense Verde

Sindjus Cinema

O sindicato iniciou uma campanha de filiação 
para fortalecer ainda mais a “família Sindjus”, pois 
quanto maior a representatividade maior o poder 
de negociação perante o Judiciário, o Ministério 
Público e os outros poderes. A campanha, que sor-
teia Ipads e motos tem sido um sucesso, já contabi-
lizou 600 novos filiados.

O Sindjus ampliou sua rede de convênios, 
fortalecendo parcerias nas áreas de educação, 
saúde, lazer, entretenimento... (confira relação 
completa em www.sindjusdf.org.br/convenios). Um 
dos destaques fica para a parceria firmada com o 
Portal EcoCursos, que permite que você faça cur-
sos a distância, de forma online, e ainda requisite 
Adicional de Qualificação.

O Sindjus busca renovar atitudes e hábitos por um mundo mais 
saudável e maior qualidade de vida. Para isso, criou o projeto Pense 
Verde, que visa conscientizar os filiados e familiares sobre a importân-
cia de cada um fazer sua parte para cuidar do planeta. O sindicato 
proporciona oficinas temáticas sobre meio ambiente para crianças e 
adultos e a participação direta no reflorestamento da sede campestre 
(Cefis).  

Investindo na cultura para comemorar datas 
especiais, o sindicato realizou sessões de cinema 
exclusivas para filiados com filmes de sucesso de 
público e crítica. Teve cinema do Dia da Mulher, do 
Dia dos Namorados, do Dia das Crianças, do Dia 
do Servidor... Títulos como “Faroeste Caboclo”, “Ta 
Chovendo Hambúrguer 2” e “Gravidade” atraíram 
os olhares dos servidores na telona. O sucesso 
das sessões de cinema exclusivas foi tanto que em 
2014 tem mais.



NOVOS DEBATES, NOVAS IDEIAS, NOVAS LUTAS
Construindo nossa valorização

O Sindjus realizou três semi-
nários em 2013 para debater o 
futuro da luta pela valorização 
da nossa categoria, uma vez 
que estamos com salários bas-
tante defasados em relação a 
outras carreiras de atribuições 
e perfi s profi ssionais análogos. 

Nos eventos que ocorreram em 
maio, outubro e novembro, o 
sindicato convidou economis-
tas renomados, especialistas 
nas carreiras do Executivo e 
do Legislativo e dirigentes sin-
dicais para traçar panoramas, 
trocar experiências, apresen-

tar estudos e indicar caminhos 
que possibilitem a construção 
da proposta que nos levará 
às ruas em 2014. Já no início 
do próximo ano, haverá a con-
tinuidade dos debates que têm 
motivado a unidade da nossa 
categoria.

Tudo será melhor se você participar das nossas lutas, afi nal, o 
Sindjus é um instrumento coletivo de luta. Sendo assim, enviei email 
para diretoria@sindjusdf.org.br com sugestões de pautas para o 
próximo ano. A diretoria lerá com a maior satisfação a sua mensagem.

Sugira, participe, mobilize
 

Fo
to

s:
 D

an
ie

l N
og

ue
ira

 
e 

Va
lc

ir 
A

ra
új

o


