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PL 4363/12: Britto não pode fugir
a sua responsabilidade

O

s coordenadores do Sindjus
Cledo Vieira, Ana Paula Cusinato, Sheila Tinoco, Jailton Assis e
Jean Loiola, participaram, juntamente
com outros diretores da Fenajufe, de
audiência com o presidente do STF, ministro Ayres Britto, na noite de ontem
(24).O que se observou na reunião é
que o Supremo Tribunal Federal foge
à responsabilidade de viabilizar o que
prometeu aos servidores do Judiciário
no que diz respeito a elevar o reajuste
oferecido pelo governo à casa dos 33%.
O ministro Ayres Britto, ao contrário
de buscar dentro do Orçamento do Judiciário os valores para viabilizar o complemento do nosso reajuste, limita-se a
informar que o governo não concorda
com a fonte de recursos apresentada
pelo Supremo até então. Segundo Britto, o que há garantido no momento é
os 15% sobre a folha, o que permite o reajuste da GAJ para 90%, o que daria um
aumento médio de 27% sobre o cargo
efetivo, ao invés dos 33% previstos.
“Nossa categoria não concorda com
esse retrocesso. O Sindjus exige o paga-

mento do valor total que foi acordado.
Não aceitamos um centavo a menos”,
afirmou Cledo.
“Se a fonte desses recursos não

puder ser por meio das sobras das
FCs, que seja tirada do valor das
obras e das contratações, que podem ser adiadas. O que não pode

ser adiado, tampouco reduzido, é
o reajuste dos servidores”, destacou Sheila.Pressionado pelos sindicalistas, Britto garantiu que vai
avaliar, em conjunto com os presidentes dos tribunais superiores,
possíveis alternativas orçamentárias dentro do próprio Judiciário
e afirmou seu compromisso em
agilizar as negociações para que o
projeto seja aprovado no Congresso ainda na sua gestão como presidente do STF, que se encerra no
dia 18 de novembro.
O ministro informou que deve
se reunir com os líderes partidários
até a próxima terça-feira (30/10),
quando deverá ocorrer a reunião de
líderes para definir o cronograma
de votação na Câmara dos Deputados neste final de ano. Ayres disse,
também, que está buscando uma
reunião com a presidenta Dilma
Rousseff para os próximos dias, articulada pelo vice-presidente da República Michel Temer, para tratar da
complementação do reajuste.

Vitória na Justiça garante direito
à incorporação dos quintos até 2001
Os servidores do Judiciário e do
MPU têm mais um motivo para comemorar, pois ontem (24/10) o Sindjus obteve grande vitória no julgamento do processo que tratava da
incorporação dos quintos até 2001.
O recurso interposto pela União foi
negado, assegurando, em caráter
definitivo, o direito dos servidores
federais à incorporação dos quintos
pelo exercício de função comissionada entre a edição da Lei 9.624/98 e a

vigência da MP nº 2.225-45/2001.
Todos os servidores do Judiciário e do MPU que exerceram função
neste período (1998 -2001) serão beneficiados por essa vitória. O Sindjus,
por meio da assessoria jurídica do
escritório Ibaneis Advocacia e Consultoria, atuou no processo na condição de amicus curiae, promovendo
inúmeras manifestações, distribuindo memoriais e solicitando sustentação oral, medidas que foram de

suma importância para o convencimento dos ministros daquela corte.
Segundo o advogado Renato Borges, com esse julgamento o tema da
incorporação dos quintos está pacificado, o que evitará que outros recursos semelhantes interpostos pela
União aportem ao STJ, ressaltando que
esse posicionamento poderá auxiliar
o convencimento dos Ministros do
STF, quando do julgamento do RE nº
638.115 (regime da repercussão geral).

JORNADA DE 6 HORAS

PARA OS SERVIDORES DO MPU
Assine abaixo-assinado por uma
jornada de seis horas no MPU
A administração do Ministério Público está intencionada a alterar a Portaria 707/2006, que diz respeito à jornada dos servidores. O Sindjus está fazendo sua parte, enviando ofícios para o procurador-geral e os procuradores-chefes, bem como mantendo contato com o secretário-geral.
Agora, cabe a cada servidor do MPU dizer que defende uma jornada que redimensione a qualidade de vida. Está
esperando o que para assinar?

Campanha incendeia o Ministério Público
No dia 24, os coordenadores Ana
Paula, Sheila Tinoco e Jean Loiola
fizeram corpo-a-corpo com os servidores na entrada do estacionamento lateral e entrada do restaurante
da PGR, mobilizando a categoria
para aderir a campanha pela jornada de 6h e assinar o abaixo-assinado, que também está disponível
para impressão no site do sindicato.
Segundo a coordenadora Ana
Paula Cusinato, já foram contabilizadas 751 assinaturas, prova de que
a campanha está a pleno vapor. Esse
número tende a crescer ainda mais
hoje e amanhã, pois várias folhas

foram levadas pelos servidores para
os seus setores, no intuito de colher
a assinatura dos colegas.
O presidente da ASMPF, Marcos
Ronaldo, acompanhou o Sindjus durante toda a atividade, apoiando a
iniciativa. Importante: os servidores
da PGR podem deixar as folhas do
abaixo-assinado, devidamente assinadas, na Associação, que fica no 1º
andar do bloco B.
Já os servidores lotados nas promotorias das cidades satélites devem
acessar o site do Sindjus, imprimir o
abaixo-assinado, colher as assinaturas e enviar por malote para a Asmip.

Campanha pela coleta continua
Hoje (25), o mutirão em prol da
jornada de 6 horas no MP fará mobilização para coleta de assinaturas
na entrada da PGR novamente e na
entrada do Edifício-Sede do MPDFT.
A ideia é colher o maior número
de assinaturas até sexta-feira (26),
para que o abaixo-assinado seja entregue à administração da PGR na
segunda (29). Portanto, não perca
mais tempo. Assine já o abaixo-assinado e peça para os seus colegas
fazerem o mesmo. Juntos, vamos
buscar essa jornada de 6 horas no
âmbito do Ministério Público.

Por que defendemos
uma jornada de 6 horas?
•

porque com a adoção de uma jornada de 6h, o MP poderá funcionar em regime de dois
turnos, totalizando 12h ininterruptas de atendimento ao público.

•

porque essa jornada, em razão de diversos fatores, permitiria o aumento da produtividade
da casa.

•

porque os servidores ganhariam em qualidade de vida e valorização profissional

•

porque essa jornada traria menos estresse para os servidores, com mais tempo para a família
para o lazer, contribuindo assim para a melhoria de sua saúde.

•

porque a jornada de 6h refletirá em uma maior qualidade do serviço prestado à população.
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