
Filiado à CUT/FENAJUFE

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

18
 d

e 
ab

ril
 d

e 
20

13

AvAnços já no primeiro 
encontro com presidente do tjdFt

O Sindjus reuniu-se, no dia 12, 
pela primeira vez com o presiden-
te do TJDFT, desembargador Da-
cio Vieira, para tratar de diversas 
questões relevantes para os servi-
dores do Judiciário, muitas, inclusi-
ve, colhidas nas reuniões setoriais. 
Acompanhe a seguir alguns avan-
ços conseguidos pelos trabalhos de 
articulação e pressão do sindicato 
junto à nova administração:

VOTE NA NOVA MARCA
A campanha para a escolha da nova marca do Sindjus continua. Vote em nosso site ou nos totens, 

que vão estar no TRT e no STM (19), no TRF (22) e no TST (23 e 24).

O sindicato entregou ao presiden-
te o abaixo-assinado dos servidores 
do TJDFT por um reenquadramento 
justo, mantendo os padrões confor-
me situação anterior à Lei 12.774/12. 
A administração se comprometeu a 
estudar a proposta.

O secretário de Recursos Huma-
nos, que também estava presente 
na reunião, informou que, devido ao 
grande volume de certificados, a se-
cretaria ainda não conseguiu calcular 
esse passivo. Ficou acordado que os 
passivos serão zerados ainda neste ano.

Ficou acertada a manutenção 
da regra atual para as atuais crian-
ças, de modo que as que já estão no 
berçário só serão desligadas quan-
do completarem um ano e seis 
meses. Também as trinta crianças 
que estão na fila de espera terão 
suas vagas garantidas. Além disso, 
o berçário do tribunal vai passar a 
funcionar em local com melhores 
condições, no SIG.

O presidente Dácio perguntou 
como andam os contatos com os 
demais presidentes e mostrou-se in-
teressado em defender os reajustes.

reenquadramento

reajuste dos auxílios 
alimentação e pré-escolar

retroativo do Adicional de 
Qualificação temporário

estacionamento

saiba mais

reformas

Berçário

O presidente garantiu que está 
em negociação com o GDF para 
conseguir espaço para ampliar as 

Para saber mais sobre as deman-
das específicas discutidas com o pre-
sidente do TJDFT entre em contato 
com os coordenadores do Sindjus. 
Informe-se também em nosso site e 
junto aos delegados sindicais sobre 
a ida do sindicato ao seu local de tra-
balho, pois as visitas continuam. A 
negociação com a administração do 
tribunal apenas começou.

O Sindjus cobrou que qualquer 
reforma seja feita com planeja-
mento e cronograma adequados, 
garantindo o isolamento dos lo-
cais em obras para que não haja 
presença de servidores e da co-
munidade, no intuito de preservar 
a saúde e a integridade física de 
todos. A administração se compro-
meteu a adequar as situações em 
andamento e a planejar melhor as 
próximas obras.
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vagas oferecidas no TJDFT-Sede e em 
breve informará detalhes ao Sindjus.
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 presidente do stj promete 
ApoiAr pAutA dos servidores

pAutA do judiciário trABAlhistA 
é deBAtidA com o presidente do tst

Fim deFinitivo do ir soBre 
Auxílio pré-escolAr no mpu

visitA Ao 
Fórum do 

GAmA

enFim o 
Berçário

no tst 

   Os coordenadores, no dia 11, re-
uniram-se com o presidente do 
STJ, ministro Felix Fischer, regis-
trando a insatisfação dos servi-
dores do STJ com a falta de uma 
política de valorização dos servi-
dores do Poder Judiciário, que não 
conseguiu viabilizar a GAJ 100%. 
Foi solicitado ao presidente que 
ele, juntamente com todos os 
presidentes dos tribunais superi-
ores e do TJDFT, se envolva na luta 
pela nossa valorização salarial.

   Além de defender a proposta 
de reenquadramento, os coorde-
nadores reivindicaram o reajuste 
dos auxílios pré-escolar e alimen-
tação. O sindicato reiterou a neces-
sidade de ser retirada a cota-parte 
do auxílio-creche, debate já em an-
damento no âmbito do CNJ e que 
precisa ser implementado. Fischer 
reafirmou seu compromisso na 
valorização dos servidores do STJ 
e mostrou interesse em solucionar 
os problemas apresentados.

  Os coordenadores Cledo Vieira, 
Sheila Tinoco e Ana Paula Cusina-
to reuniram-se, na tarde do dia 
16, com o novo presidente do TST, 
ministro Carlos Alberto. 
O sindicato defendeu a pauta de 
reivindicações dos servidores do 
Judiciário, com destaque para o 
reenquadramento e os reajustes 
dos auxílios alimentação e pré-
escolar, além de várias questões 
específicas de interesse dos servi-
dores do TST.
Em relação ao reenquadramento, 
os coordenadores argumentaram 

    A decisão de antecipação de tute-
la (2007) em favor dos servidores do 
MPU visando o afastamento da in-
cidência do imposto de renda sobre 
o auxílio pré-escolar foi consolida-
da. Todos os filiados, independente-
mente de data de filiação, terão di-
reito aos benefícios dessa vitória. O 
Sindjus já iniciou os procedimentos 
para liquidação do título judicial, 
garantindo os valores descontados 

as vantagens da proposta do sin-
dicato, que se baseia na manuten-
ção dos padrões conforme situa-
ção anterior à Lei 12.774/12. Cledo 
explicou ao presidente que o TST 
deve optar por um reenquadra-
mento que seja benéfico aos ser-
vidores, no sentido de que eles 
não tenham qualquer prejuízo. 
Cledo expôs o descontentamen-
to dos servidores com a falta de 
uma política salarial que valo-
rize o quadro, requerendo que 
o presidente defenda junto aos 
seus colegas da cúpula do Poder 
Judiciário a valorização dos servi-
dores. “A GAJ de 90% não resolve 
o problema de defasagem salarial 
dos servidores, tanto que o índice 
de evasão continua alto”, afirmou. 
Na linha de defesa da carreira, Cle-
do pediu o fim do congelamento 
dos auxílios alimentação e pré-
escolar. O ministro Carlos Alberto 

   Um dos pontos da pauta es-
pecífica dos servidores do TST é 
a instalação de berçário no Tri-
bunal. Assim que os coordena-
dores do Sindjus apresentaram 
essa demanda para o presiden-
te Carlos Alberto, ele informou 
que já determinou a instala-
ção de berçário no TST, que 
será uma parceria com o TSE e 
começará a funcionar ainda no 
segundo semestre deste ano.

(com atualização) desde a declara-
ção de ajuste de IR de 2003, refer-
ente ao exercídio de 2002.
   O Sindjus acompanhado de sua as-
sessoria jurídica, estará na próxima 
terça-feira (23) com o desembarga-
dor Catão Alves, relator do processo 
2005.34.00.032759-4, que trata o 
mesmo tema para servidores do Ju-
diciário, para solicitar prioridade na 
tramitação.

     Nesta sexta-feira (19), às 13h30, 
no Tribunal do Júri, o Sindjus 
vai até o Fórum do Gama para 
colher as demandas dos ser-
vidores, que serão discutidas 
junto à nova gestão do TJDFT. É 
importante que todos os servi-
dores participem, colaborando 
com sugestões e reivindicações.

Foto: Moreno
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afirmou que fará sim coro junto 
aos demais presidentes dos tri-
bunais para atender as demandas 
que dizem respeito aos servidores 
do Judiciário e se empenhará em 
atender todas as questões especí-
ficas dos servidores do TST.


