BOLETIM SEMANAL

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

SINDJUS INGRESSA COM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

DEMORA DO PGR EM RESPONDER REQUERIMENTO DO REENQUADRAMENTO

N

esta quarta-feira (17/7), o Sindjus
ingressou com mandado de segurança (nº 33997/2013) contra
ato omissivo do procurador-geral da
República, que ainda não decidiu o processo administrativo em que o sindicato
requer o reenquadramento dos servidores do Ministério Público da União
com mais dois padrões.
A ausência da resposta do procuradorgeral ao requerimento viola o artigo 5°,
inciso LXXVIII, da Constituição Federal; o
artigo 48, da Lei 9.784/1999; e o artigo 106,
parágrafo único, da Lei 8.112/1990.
O requerimento foi protocolado na
PGR no dia 23 de janeiro deste ano,
propondo como solução para o reenquadramento da Lei 12.773/2012 a manutenção dos servidores nominalmente
em seu padrão anterior.
Por força da decisão do CNMP, que
reenquadrou com mais dois padrões os
servidores do Conselho, foi protocolado
um aditamento ao requerimento no dia
29 de maio, pedindo que a PGR adote
a mesma solução que o CNMP para todos os servidores do MPU.
Para a coordenadora do Sindjus Ana

Paula Cusinato, “não é possível que o
procurador-geral da República se sinta
à vontade para descumprir a lei da forma como tem sido. Todo requerimento
precisa de resposta em tempo razoável
e já se foi um semestre. Nesse caso,
só vejo cabimento em uma resposta
positiva. A decisão do CNMP tem de ser
utilizada como precedente para fazer
justiça a todos os servidores do MPU”.
Ampliar a decisão do CNMP para
todos os servidores do MPU fortalecerá
também o reenquadramento com mais
dois padrões para os servidores do
Judiciário.
ATO PELO REENQUADRAMENTO COM MAIS DOIS PADRÕES
É importante usar as ferramentas
administrativas e jurídicas a nosso favor,
mas para conquistar nosso objetivo é
fundamental a mobilização dos servidores.
Por isso, o Sindjus convoca os servidores do Ministério Público da União
para ato pelo reenquadramento com
mais dois padrões no dia 8 de agosto,
às 15 horas, na PGR.

“É preciso que este ato conte com
servidores de todas as unidades do
MPU em Brasília. Vamos receber o
novo procurador-geral em clima de
mobilização, para deixar claro que
temos disposição de luta e que queremos discutir e ver encaminhada toda
nossa pauta, que tem como prioridade
agora o reenquadramento.”, ressaltou
Ana Paula.

EXECUÇÃO DO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR:
SERVIDORES DO MPU INTERESSADOS DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM O SINDJUS
Como já divulgado pelo
Sindjus, o processo nº 2098041.2007.4.01.3400, que afastou
a incidência do imposto de renda
sobre o auxílio pré-escolar para
os servidores do MPU que são
filiados ao Sindjus, transitou em
julgado em março deste ano e está
em fase de execução.
Já faz algum tempo que nem
o MPU nem o Judiciário descontam o Imposto de Renda sobre o
auxílio pré-escolar e a execução
pretende buscar o passivo, ou
seja, a devolução do que havia
sido descontado até a prescrição

quinquenal (parcelas anteriores a
15/6/2002 estão prescritas).
O procedimento adotado pelo
Sindjus para viabilizar a execução
judicial, necessária por ser a Receita Federal quem deve fazer o pagamento do passivo, foi de solicitar
aos órgãos informações sobre
quais servidores, entre os ﬁ liados
ao Sindjus, têm direito à devolução
do imposto de renda pago sobre
o auxílio pré-escolar desde 15 de
junho de 2002. Para acelarar o processo, a coordenadora do Sindjus
Ana Paula Cusinato esteve pessoalmente com as administrações

dos ramos do MPU e já nos foram
entregues informações do Ministério Público Federal e do Ministério
Público do Trabalho.
Mas, para evitar qualquer
prejuízo aos filiados do Sindjus
que são servidores do MPU, solicitamos que todos que receberam auxílio pré-escolar no
período de 15/6/2002 em diante
entrem em contato esta semana
com o Departamento Jurídico do
sindicato pelo telefone 3212.2635
ou 3212.2615 para verificar se
consta da lista de filiados que irá
para o processo de execução.
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Filiado à CUT/FENAJUFE

REUNIÃO COM ADMINISTRAÇÃO E ASSEMBLEIA COM SERVIDORES

BUSCA EVITAR TRANSTORNOS EM OBRA DE SOBRADINHO
Depois de protocolar requerimento
administrativo junto à Secretaria-Geral
do TJDFT com objetivo de assegurar
condições de saúde e de segurança
aos servidores de Sobradinho durante
as obras de revitalização que estão
prestes a começar, os coordenadores
do Sindjus SheilaTinoco e José Oliveira
(Zezinho) conversaram, no dia 15, com
o novo juiz-diretor do Fórum, Marcelo
Catellano Junior.
Os coordenadores expuseram ao

juiz-diretor que o sindicato luta para
que os servidores não sejam alocados
em locais insalubres, tampouco que
ﬁquem reféns de barulho, poeira, materiais de construção como aconteceu
em Planaltina. O juiz-diretor foi bastante receptivo e disse que está aberto
às conversas para evitar que os servidores sejam prejudicados pela obra.
“Fomos bem claros no sentido de
que vamos ﬁscalizar a obra, para que
ela tenha o isolamento necessário

de modo a separar os servidores do
cenário de quebra-quebra. Contra a
dor e pela felicidade, vamos cobrar
medidas que garantam a saúde e
segurança dos servidores, evitando
assim adoecimentos e acidentes”,
frisou SheilaTinoco.
Dando continuidade a essa
articulação, no dia 16 o Sindjus se
reuniu com a administração do
TJDFT par ter acesso ao cronograma da obra.

REFORMA DE PLANALTINA
É MODELO A NÃO SER SEGUIDO
Para o servidor Anderson Ferreira, que é gestor da área de Segurança e Transporte, que será uma
das mais afetadas pela reforma, os
servidores entendem que a obra é
necessária, mas que não vai resolver
o principal problema do Fórum, que
é a questão do espaço, uma vez que
inúmeros servidores trabalham no
subsolo, em condições inadequadas. No entendimento dele, já que
os servidores serão obrigados a enfrentar transtornos, a obra deveria
resultar em ganhos para a qualidade
de vida no trabalho.
Anderson informou que desde o
princípio, os servidores buscaram
se reunir e conversar, inclusive com

representantes do Sindjus, para evitar
que o caos da reforma do Fórum de
Planaltina se repetisse em Sobradinho. “A reforma do Fórum de
Planaltina se transformou em uma
espécie de referência invertida, isto
é, de modelo a não ser seguido. Eu,
por exemplo, coloquei tudo o que
a obra poderia causar ao funcionamento do Fórum e como esses danos
poderiam ser evitados. A gente conseguiu que a maioria das reivindicações fosse atendida. A expectativa é
de que as obras tenham um impacto
menor na rotina dos servidores em
relação ao que aconteceu na cidade
vizinha, mas é fundamental que o sindicato ﬁscalize essa reforma”.

ASSEMBLEIA

SETORIAL NO DIA 18

Dia 18, às 17h, o Sindjus realiza assembleia no Fórum de
Sobradinho para tratar das
questões ligadas à reforma
do prédio e também ao reenquadramento, que ainda é
motivo de dúvidas. Participe
da assembleia e colabore
com essa luta por um local de
trabalho saudável.

PROPOSTAS PARA O PRO-SOCIAL
O Sindjus convida os servidores da Justiça Federal e do
TRF para discutir propostas para
o Pro-Social durante reunião no
dia 1 o de agosto, às 14 horas,
em local a ser definido. A partir
da nossa mobilização, o tribunal
abriu negociação, reconhecendo
que terá de ouvir os servidores.
C o m o m e d i d a p a l i a t i va e

demonstrando a disposição de
negociar, o presidente do TRF
suspendeu em parte a implantação da Resolução 6, mas isso
não resolve o problema. Para
dar continuidade à negociação,
precisamos construir a proposta
dos servidores. Os beneﬁciários
também podem enviar sugestões
para diretoria@sindjusdf.org.br.
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