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SINDJUS RECORRE AO STF PARA
GARANTIR O REENQUADRAMENTO ISÔNOMICO

a quarta-feira (29), o Sindjus
apresentou aditamento ao
PA 351.154/2013, do STF, para
solicitar que aos servidores
do Judiciário seja dado tratamento
isonômico com os servidores do
CNMP quanto à regulamentação
da Lei 12.774/12. O mesmo
procedimento foi adotado junto
à PGR para os servidores do MPU,
que na prática tem acompanhado
as deliberações do STF, conforme
declaração do SG.
Para o Sindjus, a decisão
unânime do colegiado do CNMP
no PCA 423/2013-52, que atende
a proposta de reenquadramento
elaborada pelo sindicato em
janeiro deste ano, deve ser

Para resolver esse problema,
o Sindjus ingressou, no final de
janeiro, com requerimentos
administrativos em todos os
órgãos do Judiciário e do MPU
com vistas a fazer correções
nos reenquadramentos dos
servidores nas novas tabelas
de padrões previstas pelas
Leis 12.773 e 12.774 /12.
A proposta do Sindjus é
simples: basta acrescentar
um padrão aos servidores
enquadrados no antigo A2 e
dois padrões aos servidores
enquadrados nos padrões
subseqüentes.

ampliada para todo o Judiciário
e o MPU, pois evita qualquer
injustiça com servidores, como é
o caso da “solução” apresentada
pelo STF (Portaria Conjunta nº
1) e pela PGR (Portaria nº 285)
na semana passada. A adoção
da proposta do Sindjus por
todos os órgãos garante o justo
reenquadramento isonômico a
todos os servidores.
Entenda o caso
As Leis 12.773 e 12.774 reduziram
os padrões de nossas carreiras
de 15 para 13, reunindo os antigos
padrões A1, A2 e A3 em um novo
padrão A1. Essa alteração na
tabela de padrões geraram alguns
problemas: os servidores que

acabaram de ingressar nos órgãos
do Judiciário e do MPU chegarão
ao topo da carreira percorrendo
apenas 13 padrões (12 anos),
enquanto que para os servidores
posicionados do antigo A3 em
diante continuam necessários 15
padrões (14 anos) para chegar ao
topo da carreira. As consequências
evoluem para preterição do
critério da antiguidade no
desenvolvimento na carreira,
pois o que ocupava o nível A1
passará à frente de colegas mais
antigos, e prejuízo no cálculo
previdenciário, vez que o antigo
A1 terá média remuneratória
maior que colegas mais antigos.
Veja o gráfico:

Vitória dos servidores do
CNMP deve ser ampliada para
toda a categoria
O Plenário do CNMP aprovou no
último dia 21, por unanimidade,
o Procedimento de Controle
Administrativo nº 423/2013-52,
que, em linhas gerais, significa
que os servidores do CNMP
serão reenquadrados na forma
defendida pelo Sindjus em
todo o Ministério Público da
União e no Judiciário, ou seja,
permanecerão nominalmente
na classe e padrão em que
estavam localizados antes da
aplicação da nova Lei.

Portarias precisam ser corrigidas
As regulamentações das Leis
12.773 e 12.774, editadas na última
semana pelo Judiciário (Portaria
Conjunta nº 1) e MPU (Portaria
285) trazem como “solução” para
o problema do reenquadramento
o congelamento dos servidores
posicionados nos antigos padrões
A1 e A2. Essa proposta é ilegal, vez
que, tanto na Lei 11.415/06 quanto
na 11.416/06, está claro o prazo para
progressão: interstício de um ano.
A estagnação priva os novatos do
direito legalmente assegurado de
chegar ao topo da carreira em 12 anos
de serviço. A única solução possível é
a proposta pelo Sindjus e adota pelo
CNMP.

Categoria escolhE nova marca do Sindjus
Durante a comemoração de órgãos do Judiciário e do MPU.
seus 23 anos, que contou com
Além da frenética votação
um debate sobre equiparação no site do sindicato, totens de
salarial com o Legislativo e com votação percorreram vários
USTIÇA E DAuma
FELICIDADE
A SERVIÇO DAlocais
JUSTIÇAde
E DA
FELICIDADE
festa pré-junina, o Sindjus
trabalho
com o objetivo
lançou sua nova logomarca, de dar a mais ampla divulgação
escolhida entre três propostas à campanha.
por servidores de todos os
Todo o material do Sindjus

A SERVIÇO DA JUSTIÇA E DA FELICIDADE
contará agora com uma marca
moderna e ousada, como devem
ser as nossas lutas.

Ato defende
SINDJUS
continuidade sindjusdf.org.br
do berçário
de Samambaia
O Sindjus convida os servidores
do Judiciário e do Ministério
Público da União para ato público
pela continuidade do berçário do
Fórum de Samambaia, na próxima
terça-feira, dia 4, às 16 horas.
A Portaria GRP 616, de 13 de maio
de 2013, do Tribunal de Justiça,
que altera o Regimento Interno
do Programa de Assistência

Materno-Infantil, em seu artigo
34 determina que a unidade do
berçário no Fórum de Samambaia
será extinta tão logo as crianças já
inscritas alcancem a idade limite
de 14 meses.
Além
do ato público, os
servidores
do
Fórum
de
Samambaia estão assinando
abaixo-assinado dirigido ao

presidente do Tribunal com o
objetivo de sensibilizá-lo sobre a
importância da manutenção do
berçário e o Sindjus disponibiliza
em seu site a partir de hoje petição
pública eletrônica no mesmo
sentido.
Participe deste ato em
solidariedade às nossas colegas
mamães e seus futuros bebês!

Sindjus acompanha viabilização
de berçário para TST e TSE
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No dia 23, o Sindjus participou da
cerimônia de assinatura de convênio
para a instalação de berçário no TST,
que atenderá servidoras do TST e TSE.
SUA PARTICIPAÇÃO
Com muita emoção, o ministroFARÁ A DIFERENÇA
presidente Carlos Alberto falou da
alegria de poder tornar real essa
O Sindjus quer que você participe desta evolução.
demanda das servidoras do TST e da Seu voto ajudará na escolha
da nova marca do Sindicato a Serviço da Justiça e da Felicidade.
incoerência que é o tribunal não ter
ainda um berçário, pois faz parte de
suas atribuições garantir berçários e
Para os coordenadores do Sindjus
creches em empresas de todo o País.
A ministra Carmen Lúcia registrou, Ana Paula Cusinato e Cledo Vieira,
que participaram
do evento, essa
também emocionada, a importância
A SERVIÇO DA JUSTIÇA E DA FELICIDADE
A SERVIÇO DA JUSTIÇA E DA FELICIDADE
A SERVIÇO DA JUSTIÇA E DA FELICIDADE
é mais uma conquista para as
dessa realização em parceria.
Desde 2000 o Sindjus insiste na servidoras e servidores do TST e TSE
instalação de berçário em todos os que contribui para nossa qualidade
órgãos do Judiciário e do Ministério de vida e, consequentemente, para
nossa felicidade. S I N D J U S
Público da União.
sindjusdf.org.br
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