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

A assessoria jurídica do Sindjus 
obteve uma importante vitória para 
seus filiados: a suspensão, em an-
tecipação de tutela, do pagamento 
da coparticipação do servidor no 
custeio do auxílio pré-escolar. 

Entenda o caso: os servi-
dores que possuem filhos em 
idade pré-escolar (até 5 (cinco) 
anos) fazem jus ao recebimento 
do auxílio pré-escolar. Esse bene-
fício possui valores que giram em 
torno de R$ 561,00 por depen-
dente. Para o recebimento do 
benefício os órgãos tem exigido 

dos servidores o pagamento de 
uma cota parte para o custeio, que 
inicialmente era fixado em percen-
tuais variados entre 5% a 25% do 
benefício ou da remuneração, 
observando a faixa salarial dos 
trabalhadores. Em 2013, esse 
percentual foi reduzido em al-
guns órgãos para de 1% até 5% 
do benefício ou da remunera-
ção, observando ainda as faixas 
salariais.

O processo tem por objetivo 
afastar qualquer coparticipação 
dos servidores no custeio do auxí-

lio, bem como busca receber todos 
os valores pagos indevidamente 
nos últimos cinco anos. Em sede 
de antecipação dos efeitos da 
tutela, o Juiz de primeiro grau já 
determinou a imediata suspensão 
da cobrança.

Prazo no processo: A decisão 
exige que o servidor seja filiado 
ao sindicato, portanto, quem não 
é filiado tem até o dia 5 de outubro 
para se filiar. Isso porque o depar-
tamento jurídico tem prazo para 
solicitar a inclusão dos filiados no 
processo.

A assessoria jurídica do 
Sindjus vem fazendo diligên-
cias na 15ª Vara Federal 
para tratar da execução e 
liquidação do processo nº 
20980-41.2007.4.01.3400, 
já transitado e julgado, que 
trata do fim da incidência 
do imposto de renda sobre o 
auxílio pré-escolar para servi-
dores do MPU. Administrativa-
mente, o sindicato solicitou 
às administrações a apre-
sentação dos elementos de 
cálculo.

Embora o MPU já não 
desconte mais o IR sobre o 
auxílio em questão, o obje-
tivo da execução é buscar o 
passivo, isto é, o que você 
pagou de junho de 2002 até 

a suspensão do desconto. Para 
que o sindicato consiga dar 
procedimento a esta execução, 
é necessário que você, ser-
vidor do MPU que recebeu 
o auxílio em questão neste 
período, encaminhe procura-
ção ao Sindjus.

A procuração está disponível 
em www.sindjusdf.org.br. Bas-
ta preenchê-la e encaminhá-la 
junto com cópia do documen-
to de identidade, do CPF e do 
comprovante de endereço ao 
sindicato. Pode entregar na 
sede, aos coordenadores ou 
delegados sindicais. Ligue 
para 3212-2613 para tirar 
dúvidas sobre este procedi-
mento e para verificar se seu 
nome está na lista de filiados 

que compõem o processo de 
execução.

Judiciário 

O processo do Judiciário, 
relativo a este tema, foi parar 
no gabinete do desembarga-
dor José Amílcar Machado 
(TRF1). O Sindjus já pro-
curou, por diversas vezes 
a assessoria e o próprio de-
sembargador, porém, infeliz-
mente, existem mais de 20 
mil processos neste gabinete. 
E como a maioria desses 
processos tem preferência 
(preferência processual de 
idoso), os servidores do Ju-
diciário vão ter que ter um 
pouco mais de paciência.

DA COPARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR
FILIADO AO SINDJUS NÃO TERÁ MAIS O DESCONTO



Nas últimas semanas, o Sindjus 
tem informado, das mais diver-
sas maneiras, aos servidores do 
Judiciário e MPU que o processo 
2005.34.00.012112-9, (quintos), 
que transitou em julgado, está em 
fase de execução, de modo que:

 
• Quem irá receber valores 

até 60 salários mínimos, receberá 
no primeiro semestre de 2014.

 
• Quem irá receber valores su-

periores a 60 salários mínimos, rece-
berá no primeiro semestre de 2015.

 O Sindjus percorreu vários 
órgãos tentando acelerar o en-
vio das listas para agilizar esse 
pagamento.

 O sindicato também tem 
percorrido os locais de trabalho, 
na companhia do advogado 
Renato Barros, para esclarecer 
as dúvidas dos servidores a res-
peito deste processo. 

Articulação 

Os coordenadores têm pro-
curado os setores de pagamen-

to dos tribunais e ramos do MPU 
para levantar a fi cha fi nanceira e 
os valores relativos a pagamen-
to de quintos dos servidores, 
para que o sindicato possa ter 
conhecimento de quem ainda 
tem valores a receber. 

 
Filie-se

 
À medida que chegarem as 

informações, estaremos for-
mando novos grupos. O proces-
so não tem custas e/ou honorários. 
Filie-se.

Visualize o boletim especial do dia 1º de agosto, em 
www.sindjusdf.org.br, para conferir mais ações jurídicas 
do Sindjus.

Especial Ações JurídicasAlém de proporcionar aos 
seus filiados um atendi-
mento jurídico personaliza-

do, sem cobrança de honorários 
e de qualidade em causas par-
ticulares (cíveis, família e criminal 
– menor potencial ofensivo), por 
meio de uma equipe de advo-
gados nota 10, o Sindjus tem 
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fortalecido seu leque de ações 
jurídicas coletivas, abrindo várias 
frentes que atendem às reivindi-
cações dos servidores e bandei-
ras históricas do sindicato.

 Esta publicação traz algu-
mas ações que são resultado da 
defesa veemente que a direção 
vem fazendo dos fi liados, bus-

cando na Justiça a consolidação 
e ampliação de direitos e a valo-
rização da carreira. Acompanhe 
ao longo deste informativo es-
pecial um pouco mais sobre 
essas ações que têm tudo para 
se transformar em grandes con-
quistas para você e seus cole-
gas fi liados. 

O Sindjus obteve vitória no 
TRF-1 em relação ao processo 
2005.34 .00 .012112-9 ,  que 
transitou em julgado e diz res-
peito à execução dos quintos 
e já se prepara para enviar as 
listas de fil iados contempla-
dos para que esses recebam 
os valores devidos.O tribunal consolidou o en-

tendimento de que os filiados 
têm direito a incorporar, até 

O Sindjus conta com escritórios 
renomados de advocacia que 
estão sempre defendendo ou bus-
cando novas ações, fazendo do 
sindicato uma referência no setor. 
Prova disso é que no DF existem 
diversas associações no Judiciário 
e no MPU que vivem a copiar as 

APÓS VITÓRIA DO SINDJUS, QUINTOS JÁ ESTÃO EM FASE DE EXECUÇÃO

VANTAGENS DE SER SINDJUS

5/9/2001, os quintos decor-
rentes do exercício de funções 
g ra t i f i cadas  ou  cargos  em 
comissão que comprovada-
mente exerceram, no período 
de vigência da Lei 9.624/98 
(8/4/1998) até o advento da 
MP 2225-45/2001 (4/9/2001).Atenção: Verifique se você 

está filiado. Caso não esteja, 
corra e filie-se, pois só filiados 

terão direito a essa conquista.
Alguns órgãos já pagaram 

parte dos quintos, mas para 
receber os juros é necessário 
que os  serv idores  este jam 
filiados ao Sindjus. Portanto, 
você que já recebeu alguma 
coisa em relação aos quintos 
pode não ter recebido tudo. 
Para não ter prejuízo, certi-
fique-se de que está filiado ao 
sindicato. 

ações propostas pelo Sindjus. 
Portanto, se você é filiado ao 

Sindjus pode ter certeza de que o 
seu sindicato possui, em seu rol 
de ações, tudo o que foi proposto 
posteriormente pelas mais diver-
sas associações. Além de encon-
trar esse universo jurídico em um 

só lugar, no Sindjus, diferente-
mente de outras entidades, você 
não paga honorários advocatícios 
ou um centavo a mais para entrar 
com uma determinada ação e não 
precisa assinar procuração, pois 
o Sindjus é legalmente substituto 
processual de seus fi liados. 


