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Os parlamentares aprovaram, 
no dia 7, o PLN 55/12, que modifica 
a LDO em curso para autorizar o 
pagamento dos reajustes apro-
vados no ano passado. O texto 
foi aprovado com três emendas 
de autoria dos deputados Darcí-
sio Perondi (PMDB-RS), João Dado 
(PDT-SP) e Policarpo (PT-DF) aco-
lhidas pelo relator do projeto na 
CMO, senador Valadares, em for-
ma de substitutivo.

Graças a essas emendas, os 
reajustes que se transformaram 
em lei no ano passado podem ser 
pagos, a servidores ativos e inati-
vos, pelos órgãos públicos inde-
pendentemente da aprovação do 
Orçamento, a partir do 1º dia de 
janeiro. Durante as últimas se-
manas, os coordenadores acom-
panharam as movimentações da 
CMO e conversaram com muitos 
parlamentares, batalhando pela 
aprovação do PLN.

No intuito de transformar em 
realidade as reivindicações da ca-
tegoria, o Sindjus iniciou nos úl-
timos dias uma série de reuniões 
com presidentes de tribunais.

O novo presidente do TST 
recebeu o Sindjus no dia 28 de 
fevereiro. Durante a conversa, o 
sindicato reivindicou que a nova 
gestão assuma o compromisso 
de uma política permanente 

AprovAdo pLN que gArANte 
pagamento de reajuste

SiNdjuS Se reúNe com preSideNteS

Com a aprovação dessa maté-
ria, não há necessidade de esperar 
pela aprovação da peça orçamen-
tária (aprovada pela Câmara no 
dia 7 e com previsão de ser votada 
pelo Senado no dia 12) para efe-
tuar o pagamento dos servidores. 
Dessa forma, no mesmo dia da 
aprovação do PLN, o Sindjus foi 
ao Supremo e entregou ao chefe 
de gabinete da Presidência, Sílvio 
José, um ofício (veja ao lado) exi-
gindo o pagamento imediato dos 
servidores, retroativo a janeiro, na 
folha de março.

de valorização de seus quadros, 
enfatizando que o tribunal não 
tem usado seu peso estratégico 
na defesa dos servidores.

No dia 4, o sindicato esteve 
com o presidente do STF cobran-
do promessas como a GAJ de 
100% e o PL 6613/09. O Sindjus 
deixou claro que os 15,8% não 
resolvem a situação dos servi-
dores, que além de um reajuste 

digno precisam discutir o apri-
moramento da carreira.

A audiência com a presidenta 
do TSE, ministra Carmem Lúcia, 
está em construção. No entan-
to, o Sindjus, no dia 4 de mar-
ço, já sentou com o novo DG do 
tribunal, Anderson Vidal, para 
tratar de questões orçamentá-
rias e da regulamentação da Lei 
12.774/12.

vote diA 13 eleição de 
delegados sindicais
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SiNdjuS AgitA pgr e diScutirá 
pauta do Mpu coM adMinistração

No dia 27 de fevereiro, o Sind-
jus, em conjunto com a ASMPF, es-
teve com servidores da PGR para 
tratar de uma série de questões 
específicas daquele órgão e tam-
bém de demandas gerais do MPU. 
Como resultado da reunião, no 
dia 4 o sindicato se reuniu com 
a ouvidora do MPF, Ela Wiecko, 
buscando a mediação para tratar 
da pauta dos servidores junto à 
administração. A ouvidora ouviu 
atentamente cada um dos pontos 
e se mobilizou para garantir uma 
audiência com a administração, 
que deve acontecer em breve.

 Nessa reunião o Sindjus vai en-

tregar o abaixo-assinado, que já 
conta com mais de 500 assinatu-
ras, contra a Portaria 13/2013, que 
restringiu o acesso à garagem a 
ocupantes de cargo em comissão, 
a partir de CC3. Porém, a pauta da 
reunião ainda conta com jornada 
de trabalho, regulamentação da Lei 
nº 12.773/2012 (reenquadramento), 
alteração e redefinição das atribui-
ções dos cargos, concurso de remo-
ção, terceirização, pagamento dos 
juros dos quintos, proposta de alte-
rações no custeio do Plan-Assiste e 
implantação de um espaço perma-
nente de negociação de questões 
de interesse dos servidores do MPU.

jorNAdA de trAbALho Não Será ALterAdA
A pressão vem dando tão certo que a Secretaria-Geral da PGR divulgou 

hoje (7) que não há previsão de mudanças na regulamentação da jornada 
dos servidores. O fantasma de que a jornada seria aumentada para 40 horas 
semanais parece ter sido exorcizado. 

SiNdjuS SoLicitA 

ALterAção dA 

portAriA coNjuNtA 

69 do tjdFt

Por meio da Portaria 69, em vi-
gor desde janeiro de 2013, e do PA 
19433/2012, referentes à correção 
do cadastramento das partes em 
todos os processos judiciais em 
tramitação na Justiça do Distrito 
Federal e Territórios, alguns seto-
res do TJDFT podem se ver obriga-
dos a estabelecer períodos extras 
de trabalho para recadastrar to-
dos os processos em curto espaço 
de tempo.

O Sindjus, que está em campa-
nha “Contra a dor e pela felicidade 
no ambiente de trabalho”, entra 
em campo em socorro aos servido-
res para evitar mais adoecimentos 
físicos e emocionais causados pelo 
excesso de trabalho em condições, 
no mínimo, insatisfatórias. Para 
reverter essa surpresa desagradá-
vel, o Sindjus solicitou a revisão da 
Portaria 69 e do PA 19.433/2012 no 
que se refere ao prazo e ao forma-
to de sua aplicação, que precisam 
ser ajustados de acordo com a rea-
lidade de cada local de trabalho. O 
sindicato também visitará as uni-
dades acompanhando de perto os 
efeitos dessas medidas.

Além disso, o sindicato, em ra-
zão da equipe cartorária das cida-
des satélites contarem com menos 
servidores em relação ao Plano 
Piloto, nas unidades com quanti-
dade de processos semelhantes, 
vai tomar as medidas necessárias 
para conseguir não só a equipara-
ção do número de servidores, mas 
a ampliação de todo o quadro, seja 
por meio de novos concursos ou 
movimentação interna.


