
Intensificando a luta para atender as reivindi-
cações dos servidores da Justiça Federal, os 
coordenadores do Sindjus, Roberto Policarpo 

e Eliane Alves expuseram, em duas reuniões, as 
demandas da categoria ao Presidente do TRF, Ji-
rair Aram Meguerian, e ao Diretor-Geral do TRF, 
Silvio Ferreira, cobrando empenho e soluções 
para diversas questões, como, por exemplo, o 
pagamento dos passivos. 

Nesse foco, um dos assuntos tratados foi o 
pagamento do restante dos juros referentes aos 
11,98% e dos quintos. Segundo Jirair, recursos 
estão sendo buscados por ele e por outros pre-
sidentes junto ao Ministério do Planejamento 
para quitar essas pendências. Policarpo solicitou 
dedicação extrema a essa busca, que também 

contempla o recurso dos quintos. Afinal, o sin-
dicato frisou que é preciso que a Justiça Federal 
cumpra a decisão do Juiz Alexandre Vidigal da 
20ª Vara Federal, que obriga o pagamento dos 
quintos aos filiados do Sindjus. Para aprofundar 
essa discussão, foi agendada uma reunião com 
o diretor do foro da Seção Judiciária do DF, juiz 
Marcos Augusto. 

Policarpo informou que o sindicato enca-
minhou requerimento administrativo para o 
TRF-1 buscando o reconhecimento por parte 
do tribunal da obrigação de pagar os juros 
de mora aos servidores que foram atingidos 
pelo artigo 22 do novo PCS. Fique atento, 
qualquer novidade será publicada em nosso 
site – www.sindjusdf.org.br. 

Para combater a atual sobrecarga de traba-
lho enfrenta pelos servidores da Justiça Federal 
e do TRF-1 é necessário aprovar um projeto de 
lei que crie cargos no âmbito em questão. Para 
o Sindjus, essa questão deve ser tratada em 
regime de urgência pela administração. Roberto 
Policarpo expôs a situação desgastante enfren-
tada pelos servidores diante da sobrecarga de 

trabalho, com jornadas excessivas e desvios de 
função. “Estamos a disposição para colaborar 
com os trabalhos de mobilização e negociação 
até a aprovação dessa matéria, com o empenho 
e compromisso que caracterizam o Sindjus”, ga-
rantiu Policarpo ao presidente do TRF-1. Se você 
quer participar dessa campanha, fique atento ao 
nosso site – www.sindjusdf.org.br. 

A correção dos valores do auxílio pré-
escolar e alimentação tratada com o 
presidente e o DG do TRF é objeto de 

requerimentos produzidos pelo sindicato. Pre-
tendendo corrigir o valor do auxílio pré-escolar 
(creche) dos servidores do TRF e da Seção Judi-
ciária do Distrito Federal que foi reduzido, por 
obra de decisão do Conselho de Justiça Federal, 
de R$ 350 para os atuais R$ 280.  

Além da recuperação do corte na ordem de 
20%, o Sindjus requer a atualização desse valor, 
já defasado, que o Conselho unificou para a Jus-
tiça Federal de primeiro e segundo graus. Dessa 
forma, o sindicato almeja que o valor pago aos 
servidores do próprio Conselho, do TRF da 1ª 
Região e da Seção Judiciária do Distrito Federal 
seja equiparado ao pago aos servidores do Su-
perior Tribunal de Justiça, isto é, R$ 450,00. 

O Sindjus também considera necessária a 
correção do valor do auxílio alimentação para 
os servidores do TRF da 1ª Região, da Seção 
Judiciária do Distrito Federal e do Conselho da 
Justiça Federal, nos moldes da correção dada 
pelos outros tribunais sediados em Brasília – DF. 
Veja o desenrolar dessas ações em nosso site 
(www.sindjusdf.org.br).
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Sindjus quer pagamento dos 
passivos da Justiça Federal

Criação de novos cargos no TRF e 
Justiça Federal é urgente

Depois do I Encontro Nacional da Fe-
najufe sobre Plano de Carreira, em 28 
de março, em Recife, vários encontros 

regionais estão sendo organizados por 
sindicatos para aprimorar o debate. Desse 
modo, o Sindjus realiza em agosto uma 
rodada de debates sobre essa luta que pro-
mete incendiar o nosso próximo período. Os 
servidores já podem começar a colocar suas 
propostas no papel. 

O sindjus considera importante debater 

pontos cruciais que devem estar presentes 
na construção de um Plano de Carreira, como 
a necessidade de um estado forte, a gestão 
mais flexível de pessoas, compromissos 
mútuos de formação de capacitação, e o cres-
cimento profissional. Desse modo, os servi-
dores deverão discutir temas como ascensão 
funcional, jornada de 6 horas, definição de 
atribuições, redução das FC´s e CJ´s, vincula-
ção das FC´s e CJ´s ao grau de responsabilida-
de do trabalho e a gestão democrática. 

CoNFiRA o CAlENdáRio:

1º/8 - delegados Sindicais 

13/8 – STM e TRF/JF
14/8 –  TRT e TSE
15/8 – MPU e STF

20/8 – TST e STJ/CJF
21/8 – TRE e TJdFT
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No último dia 26 de junho, os delegados elei-
tos na eleição do dia 24 compareceram em 
peso ao evento oficial de posse organizado 

pelo Sindjus. Na ocasião, os delegados comemo-
raram a vitória e a confiança da categoria em sua 
representatividade e aproveitaram para estreitar 
os contatos entre delegados de outros órgãos e da 
diretoria. Afinal, o caminho de lutas requer, para ser 
completado com êxito, muito diálogo e imersão na 
realidade da categoria e do sindicato. 

O Sindjus deseja um bom mandato (18 
meses) para todos os 88 delegados, com muito 
empenho e vitórias, e pede para que os servi-
dores procurem seus representantes e dele-
guem a eles suas reivindicações. Mais do que 
nunca, o trabalho tem que ser conjunto. Para 
conferir a cobertura completa da posse, como 
as fotos, o nome dos eleitos e a edição especial 
produzida pela TV Sindjus, acesso nosso site – 
www.sindjusdf.org.br

O Cefis, agora em julho, tem uma no-
vidade para você: abrirá de quinta 
a domingo, em horário normal, das 

9h às 18h. Isto é, no período de férias da 
criançada, você tem mais um incentivo para 
aproveitar o seu clube. Desfrute de todos os 
prazeres do clube seja na área esportiva ou 
de lazer, e aproveite para curtir o verde. Para 

quem quer aliviar o estresse, confraternizar 
com os amigos, divertir-se em família, prati-
car esporte, almoçar com qualidade e ainda 
respirar ar puro, o Cefis é a solução.  E agora 
de quinta a domingo, imperdível.  Quer saber 
tudo o que vai rolar nessas férias lá no Cefis? 
Visite www.sindjusdf.org.br e fique bem 
informado. 

Ser sindicalizado ao Sindjus ficou ainda 
mais saboroso. Os servidores filiados ao 
Sindjus têm direito a 20% sobre a tarifa 

do rodízio cobrado no Porcão, o tradicional 
restaurante/churrascaria que fica ao lado 
do Píer 21. Para ter acesso a esse desconto, 
basta, no ato do pagamento, comprovar a fi-
liação ao Sindjus, apresentando a carteirinha 
ou outro documento que ateste seu vínculo 
com o sindicato. Ah! O desconto é válido de 
segunda a sábado. Aproveite e bom apetite! 
Confira a lista completa de convênios em 
nosso site – www.sindjusdf.org.br.

Um convênio firmado entre o Sindjus e a As-
sociação de Pessoal da Caixa Econômica do 
Distrito Federal (APCEF) oferece descontos 

e amplo acesso ao clube para os filiados do sindi-

cato. O valor da mensalidade será, inicialmente, de 
90 reais. Dependendo do número de filiados que 
aderirem a esse convênio, o valor cai para 75 reais. 
O clube conta com campo de futebol, piscinas, 

espaço para festas, ginásio de esporte, lava-jato, 
parques infantis, quadras de tênis e quadras de 
areia. Quer conhecer os novos convênios? Visite 
nosso site – www.sindjusdf.org.br. 

Já está definido o local do 3º Encontro 
dos Agentes de Segurança do Sindjus – 
será no RM Hotel Fazenda. Localizado 

no Núcleo Rural de Sobradinho I, a 34 km 
da rodoviária do Plano Piloto, esse espaço 
possibilitará um espaço propício às idéias, 
ao debate e a confraternização do presente 
com o futuro de uma categoria que tem uma 
importância fundamental na rotina dos ór-
gãos. O encontro, que tem como tema “Ci-
dadania, eficiência e valorização dos servi-
dores”, acontece no dia 5 de julho, próximo 
sábado. As inscrições e demais informações 
sobre esse encontro, como a programação 
completa, estão disponíveis em nosso site – 
www.sindjusdf.org.br. 

Cefis, em julho, abre de 
quinta a domingo

Filiados do Sindjus têm desconto no Porcão

Convênio com APCEF é opção para filiado

Encontro dos Agentes 
de Segurança será no 

RM Hotel Fazenda

Novo Conselho de delegados Sindicias toma posse


