
3 de agosto de 2009

Consultas ao sindicato aumentam
APOSENTADORIA ESPECIAL

Depois da aprovação do Mandado de
Injunção 824 pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, em maio, cresce o número de con-
sultas de filiados ao Sindjus que desejam
saber se têm direito a esse benefício. Para
se ter uma idéia da corrida ao setor jurí-
dico do sindicato, em junho havia ape-
nas dez pedidos de consulta, mas até o
dia 31 de julho outros 35 servidores en-
traram com pedidos de acompanhamen-
to de seus casos, alguns já com a docu-
mentação pronta para a elaboração do
requerimento que solicita acesso a esse
tipo de aposentadoria.

O Mandado de Injunção impetrado
pelo Sindjus garantiu o direito à aposen-
tadoria especial para os servidores que
exercem atividades sob condições espe-
ciais que prejudiquem a saúde ou a inte-
gridade física, de acordo com o que diz
o artigo 57 da Lei 8.213, de 1991. É o

caso, por exemplo, dos funcionários da
área de saúde, que correm risco constan-
te de contaminação por causa da mani-
pulação de instrumentos perfuro-cortan-
tes, e dos servidores que trabalham em
gráficas, expostos à elevada pressão so-
nora que causa surdez e outros proble-
mas de saúde.

O direito à aposentadoria especial por
insalubridade aos servidores públicos foi
garantido pela Constituição Federal de
1998, mas até hoje não foi regulamenta-
do. Em 18 ações julgadas recentemente,
todas em 2009, os ministros do STF ga-
rantiram esse benefício. A procura tem sido
crescente. Em 2007 o Supremo recebeu
apenas 52 mandados de injunção, mas
no primeiro semes-
tre de 2009 já fo-
ram 528. O presi-
dente do STF, Gil-

mar Mendes, aponta que cerca de 80%
dos mandados de injunção trata de apo-
sentadoria especial.

Dezenas desses mandados foram im-
petrados por servidores públicos federais,
além de um médico, uma auxiliar de en-
fermagem e um químico, entre outros. Das
30 ações julgadas pelos ministros até o
momento, 19 dispõem sobre aposentado-
ria especial por insalubridade. A primeira,
que orientou as demais, foi julgada em
2007, quando uma auxiliar de enferma-
gem, servidora do Ministério da Saúde,
recebeu o direito à contagem diferencia-
da do tempo de serviço, em decorrência
de atividade em trabalho insalubre pre-
vista no artigo 40 da Constituição.

O Sindjus firmou parceria com a Construtora Base para
oferecer aos filiados descontos na compra de imóveis do
Park Sul Prime Residence. O empreendimento fica em um
condomínio fechado com 21 mil metros quadrados, ao lado
do shopping CasaPark, e oferece apartamentos com duas,
três e quatro suítes, de acordo com as dimensões de cada
unidade, que vão de 73 a 300 metros quadrados.

Esta semana servidores terão oportunidade de conhe-
cer o projeto, em uma série de eventos de pré-lançamento
organizados pelo sindicato nos vários tribunais. No TST,
nesta segunda, dia 3, haverá um cofee
breack às 10h  e um coquetel às 15h,
no mezanino do Tribunal. Na terça, dia
4, é a vez dos servidores do TRT conhe-
cerem o projeto, em cofee breack às 7h e
coquetel às 15h, no hall dos elevadores.

Os servidores do STM poderão conhe-

DESCONTOS EM IMÓVEIS

cer o futuro residencial na quarta-feira, dia 5, às 12h e às
15h, no Salão de Eventos do Tribunal. O mesmo convite foi
feito aos servidores do STJ, onde os eventos serão realiza-

dos na quinta, dia 6, às 7h e às 15h,
no Salão de Eventos.

A série de eventos da primeira se-
mana de agosto encerra-se com
apresentação do projeto aos servi-
dores do TRF, na sexta-feira, dia 7,
às 8h e às 15h, no Salão de Eventos.

Tabela de descontos
para filiados ao Sindjus

R$ 20 mil para 2 quartos
R$ 35 mil para 3 quartos
R$ 50 mil para 4 quartos
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Participe da campanha
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Os moradores do Guará, Candangolân-
dia, Vicente Pires, Cruzeiro e São Sebasti-
ão receberão assistência jurídica gratuita
durante os eventos que o Sindjus promove-
rá nessas cidades em agosto. O objetivo
das festas é comemorar o sucesso da cam-
panha pelos Conselhos Tutelares, que re-
colheu mais de trinta mil assinaturas em
apenas dois meses, e mobilizar a popula-
ção para cobrar a aprovação da emenda à
Lei Orgânica, que cria mais 27 conselhos
em todo o DF e prevê atendimento 24 horas
em todos eles.

A assistência jurídica gratuita à popula-
ção ficará por conta da Fundação de Assis-
tência Judiciária (FAJ) da OAB/DF. A partici-

Onze novos
membros tomam
posse no CNJ

O Conselho Nacional de Justiça

(CNJ) começa o segundo semestre

de sessões plenárias de 2009 com

onze nomes novos em sua composi-

ção. O Sindjus acompanha de perto as

reuniões dos conselheiros porque é

grande a expectativa de votação ain-

da em agosto, do requerimento admi-

nistrativo assinado pelo coordenador-

geral, Policarpo, que defende a cria-

ção da gratificação psicossocial para

trabalhadores da área de saúde do

Poder Judiciário.
A pauta de votações já está dispo-

nível no portal do CNJ na internet.

Haverá dez sessões ordinárias do

Conselho até o final do ano. A primei-

ra será realizada amanhã (4/08), e a

última no dia 9 de dezembro.

O ministro Ives Gandra da Silva

Martins Filho, empossado no dia 27,

integra pela primeira vez o Conselho

Nacional de Justiça. Especialista em

direito empresarial, foi indicado pelo

TST. O procurador José Adônis Callou

de Araújo Sá foi reconduzido ao cargo.

Para completar a nova composição,

ainda falta a assinatura do termo de

posse do juiz Walter Nunes da Silva

Júnior. No dia 21/7 foram empossados

Jorge Hélio Chaves de Oliveira e Je-

fferson Luiz Kravchychyn  (advogados

indicados pela OAB); juíza do trabalho

Morgana de Almeida Richa (indicada

pelo TST); juiz de Direito Paulo de

Tarso Tamburini Souza (indicado pelo

STF);  desembargador Nelson Tomaz

Braga (indicado pelo TST), desembar-

gador Leomar Barros Amorim de Sou-

sa (indicado pelo STJ); desembargador

Milton Augusto de Brito Nobre (indi-

cado pelo STF); e o promotor Felipe

Locke Cavalcanti (indicado pelo Minis-

tério Público). O conselheiro Marcelo

Neves, indicado pelo Senado, tomou

posse no dia 8 de julho.

pação da fundação foi aprovada pela presi-
dente Estefânia Viveiros, atendendo a uma
solicitação de Policarp, coordenador-geral do
Sindjus. Veja o calendário dos eventos:

Candangolândia – 22/08 – Praça dos Esta-
dos (entrada sul da cidade, ao lado do posto
da Polícia Militar).
Cruzeiro – 29/08 – Praça dos skatistas (ao
lado do Terraço Shopping).
Vicente Pires – 23/08 – Estacionamento da
paróquia Nossa Senhora das Vitórias (A/E 01).
São Sebastião – 30/08 – Estacionamento
em frente ao restaurante comunitário e Tri-
bunal de Justiça (Centro de Múltiplas Ativi-
dades, lotes 2 e 4).

O presidente Lula confirmou que par-
ticipará do 10º Congresso Nacional da CUT,
de 3 a 7 de agosto, em São Paulo. Ele foi
um dos fundadores da CUT e é filiado ao
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

“O 10º COCUT será uma ótima opor-
tunidade para fortalecer a unidade, a mo-
bilização e as proposições cutistas no ce-
nário nacional e internacional, consolidan-
do o protagonismo da CUT na luta da clas-
se trabalhadora”, analisa Policarpo, coor-
denador-geral do Sindjus, que estará pre-
sente no congresso a partir de hoje (3/8).

“Este será mais um momento de re-

LULA PARTICIPA DO 10º CONCUT
flexão e a chance de desenhar uma estra-
tégia de enfrentamento da crise resgatan-
do bandeiras históricas da CUT, articulan-
do um modelo de desenvolvimento edifi-
cado na participação popular, na susten-
tabilidade econômica, social e ambiental,
e sobretudo na valorização do trabalho,
na distribuição de renda e na ampliação
de direitos”, acrescentou Policarpo.

Acompanharão o coordenador outros
sete delegados sindicais: Jailton Manguei-
ra, Sheila Tinoco, Berilo Leão, Ana Paula
Cusinato, Eliane Alves da Silva, Maria das
Graças de Souza e Nilton José Cordeiro.

Em luta pelos Conselhos Tutelares


