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

SERVIDORES DO MPU:
NESTA QUINTA
É DIA DE ARRAIÁ DO
REENQUADRAMENTO

N

esta quinta-feira, dia 20,
às 16 horas, os servidores
do Ministério Público da
União farão um grande ato em defesa do reenquadramento com mais
dois padrões.
O reenquadramento com mais 2
padrões é a única saída para o problema criado pela Lei 12.773. A proposta da PGR está equivocada, pois
não se pode congelar os colegas que
estão nos padrões A1 e A2. A solução
adotada pelo CNMP, que é a mesma
proposta do Sindjus, é a única possibilidade de reenquadrar os servidores
do MPU com justiça.
Nesta terça e quarta-feira serão

SERVIDORES DO TRF E DA JUSTIÇA FEDERAL
COBRAM TRANSPARÊNCIA NO PRO-SOCIAL
Na última quarta-feira, servidores
do TRF e Justiça Federal reuniram-se
para definir as estratégias acerca do
Pro-Social, programa que administra
o plano de saúde dos servidores da 1ª
Região da Justiça Federal.
O tom das avaliações girou em
torno, principalmente, da falta de
transparência e gestão pouco profissionalizada do Pro-Social, que teve
aprovado um alto reajuste na contribuição dos servidores para entrar em
vigor no início de julho deste ano.
O coordenador do Sindjus Jailton
Assis informou que o sindicato protocolou requerimento dirigido ao
presidente do tribunal cobrando os
pontos tratados na reunião do dia 9,
como realização de cálculo atuarial;

suspensão dos efeitos da resolução
nº 6 até a conclusão desses estudos;
disponibilização imediata das contas
relacionadas ao plano; fim do custeio
pelo Pro-Social de despesas que não
sejam do plano de saúde.
Entre os encaminhamentos definidos
na assembleia estão:
- processo judicial contra o fato
de a Corte Especial ter atropelado o
Conselho Deliberativo do Pro-Social
para fazer alterações no plano, ferindo
dispositivo estatutário;
- visita a todos os desembargadores do Tribunal, por comissão de
servidores e diretores do Sindjus,
com o objetivo de explicar a cada um
deles a situação do plano de saúde e a
necessidade do estudo atuarial, além

entregues memoriais aos subprocuradores-gerais, para que todos
tenham conhecimento do que é o
reenquadramento com mais dois padrões e possam, assim, compreender a
justiça de nossa proposta.
No Judiciário...
O Sindjus ingressou, no dia 29 de
maio, com aditamento ao processo
administrativo nº 351.154/2013, do Supremo Tribunal Federal, para solicitar
que aos servidores do Poder Judiciário
seja dado tratamento isonômico com
os servidores do Conselho Nacional do
Ministério Público no que diz respeito à
regulamentação da Lei 12.774, de 2012.

de pedir apoio para o adiamento da
cobrança dos novos valores de contribuição;
- abaixo-assinado dirigido ao presidente do TRF solicitando que atenda as
reivindicações dos servidores usuários
do Pro-Social.
PCA no CNJ
A partir de reunião realizada na
Fenajufe com os sindicatos que representam os servidores de toda a 1ª Região
da Justiça Federal, foi protocolado na
última sexta-feira Procedimento de
Controle Administrativo no CNJ com o
objetivo de suspender a Resolução nº 6.
Acompanhe o PCA no site do CNJ –
0003386-14.2013.2.00.0000
Ação Ordinária
Também de forma articulada, o
Sindjus ingressou com Ação Ordinária,
com pedido de tutela antecipada, que
tem como objetivo impedir que a
Resolução entre em vigor.
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LANÇAMENTO DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL
No dia 26 de junho, às 16 horas,
na LBV, o Sindjus fará o lançamento do Núcleo Psicossocial.
A necessidade da organização
de algumas áreas em núcleos
surge por existir em nossa catego-

ria diversos per fis profissionais.
Um desses per fis diz respeito à
atuação psicossocial, que conta
predominantemente com profissionais das áreas de Serviço Social
e de Psicologia.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- Mário César Ferreira
Psicólogo do Trabalho, pós-doutor
em Ergonomia da Atividade Aplica16h15 - Mesa-redonda
Garantia, defesa e ampliação dos da à Qualidade de Vida no Trabalho
direitos dos assistentes sociais e pela Université Paris 1 Sorbonne
psicólogos do judiciário federal e (França), professor do Departamento de Psicologia Organizacional
do ministério público da união.
e do Trabalho da Universidade de
Brasília.
Debatedores:
- Ivanete Salete Boschetii
Assistente Social, mestre em Políti- 17h15 - Debate
ca Social pela UnB e doutora e pósdoutora em Sociologia pela Ecole 18h - Lançamento do Núcleo Psicosdes Hautes Etudes en Sciences So- social do Sindjus
ciales de Paris (França). Professora
do Departamento de Serviço Social 18h30 - Coquetel e atividade cultural
da Universidade de Brasília.
16h - Abertura

SINDJUS DISCUTE DEMANDAS
ESPECÍFICAS DOS AUXILIARES DO TJDFT
Os coordenadores Cledo Vieira e
José Oliveira (Zezinho) reuniram-se,
na tarde desta quinta-feira (13), com
os auxiliares judiciários do TJDFT,
com objetivo discutir a validação do
Artigo 3º da Lei 12.774/12, que traz o
reposicionamento desses servidores
que ocupavam as classes “A” e “B” da
Categoria de Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos (AOSDs).
Como os tribunais não fizeram
o reenquadramento automaticamente a partir da regulamentação
da Lei 12.774, o Sindjus atuará para
que sejam garantidos os mesmos
direitos aos servidores que não foram
atingidos pelos atos dos tribunais
na década de 90. “O Artigo 3º da Lei
12.774 representa uma vitória para
esses servidores, uma vitória que precisa ser colocada em prática”, afirmou
José Oliveira (Zezinho).
Para Cledo Vieira, o reenquadramento dos auxiliares judiciários é

uma questão de justiça uma vez que
todos os servidores já deveriam ter
sido reenquadrados no passado. O
coordenador afirma que esse reenquadramento valorizará os servidores
auxiliares que, na prática, realizam
atividades que são atribuições dos
cargos de técnicos e analistas judiciários, além de possuírem titulação
acadêmica de graduação na grande
maioria dos casos.
O sindicato tem buscado junto aos
tribunais saber se há servidores que ocupam ou ocuparam essas classes nessa
categoria e como ficaram posicionados após as leis 8.460, de 1992; 9.421,
de 1996; 10.475/2002 e 11.416/2006,
para poder lutar pelo reenquadramento de todos.
Pedimos que servidores ocupantes
de cargo de auxiliar judiciário de outros
órgãos além do TJDFT e do TRF entrem
em contato com o coordenador José
Oliveira (Zezinho) – 3212.2613.

IR SOBRE
AUXÍLIO
PRÉ-ESCOLAR
O Sindjus já se reuniu com as
administrações dos órgãos do
MPU com o objetivo de levantar
as informações necessárias para
a execução da ação do Imposto
de Renda sobre o auxílio préescolar.
To d a s a s a d m i n i s t ra çõ e s
mostraram-se interessadas em
apresentar as informações o mais
breve possível.
A expectativa do Sindjus é
de que a execução aconteça de
forma rápida e que os servidores
que têm passivos a receber da
Receita Federal sejam logo contemplados.
Quanto à ação que abrange
servidores do Judiciário, que estava sob a relatoria do desembargador Catão Alves, o advogado
Jean Ruzzarin, que representa o
Sindjus no processo, esteve nesta
segunda-feira na 7ª Turma e solicitou audiência com o novo relator, desembargador José Almicar
Machado. “Esperamos que agora,
com a mudança de relatoria, o
processo dos servidores do Judiciário ande e possamos executar
também para os servidores dos
tribunais o passivo do Imposto
de Renda sobre o auxílio préescolar.”, afirmou Sheila Tinoco,
coordenadora do Sindjus.

ATENÇÃO!
No dia 21 haverá reunião do
Conselho de Delegados Sindicais.
A reunião tratará do tema saúde,
em duas acepções: planos de
saúde de autogestão e saúde do
trabalho.
Converse com o seu delegado sindical e apresente suas sugestões.
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