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NOVAS AÇÕES SERÃO PROPOSTAS

GRATUIDADE? SÓ PARA FILIADOS!

O

Sindjus está ajuizando novas demandas judiciais para seus associados. As
ações serão movidas em substituição processual e beneficiarão todos os
associados ao Sindjus. E melhor, sem que isso signifique nenhum custo a
mais. Isso mesmo você não terá que pagar custas, nem honorários, etc.
Vale destacar que apesar da gratuidade os filiados são assistidos por advogados
especialistas em Direito Público da maior competência e responsabilidade. O trabalho de argumentação desenvolvido pela diretoria é outro fator chave de sucesso:
são pesquisas, audiências, construções jurisprudenciais além de sua credibilidade e
solidez de sua representatividade.

Veja sobre o que
trata cada ação:

1

isonomia de reajuste entre os padrões de vencimento das Leis nº
10.475/2002 (Judiciário) e 10.476/2002 (MPU), cujas diferenças,
entre o padrão 1 da classe A e o padrão 15 da classe C, chegaram
a 27,04% (os reajustes variam entre o máximo de 386,32% (A-1)
até o mínimo 282,80% (C-15)), violando assim os princípios
constitucionais isonômicos. Além da isonomia prevista no artigo 5º
da Constituição, segundo o artigo 39, não poderia haver diferenciação de percentual de reajustamento dentro da mesma classe. A ação judicial
visa o pagamento das diferenças devidas no período
compreendido entre a edição da lei 10.475/2002 e
do último PCS – lei 11.416/2006, buscando a igualdade de direitos.

2
3

correção da VPNI dos quintos, por força dos reajustes deferidos
às carreiras do Poder Judiciário e Ministério Público da União
pelas Leis nº 10.475 e 10.476, de 2002;
correção da VPNI dos quintos, por força dos reajustes deferidos para
os cargos em comissão pelas Leis nº 11.415 e 11.416, de 2006;

4

revisão geral vencimento de 14,23%, referente ao percentual representado
pelo valor da vantagem pecuniária individual de R$ 59,87, concedida pela Lei
nº 10.698/2003, em relação ao menor vencimento do serviço público federal.
Naquela época, em fraude ao artigo 37, X, da Constituição Federal de 1988,
o Governo deferiu apenas 1% pela Lei nº 10.697/2003, usando da vantagem
pecuniária individual como forma de praticar revisões gerais diferenciadas.

5

afastamento da cobrança do imposto de
renda sobre os atrasados de juros de mora
dos 11,98% e restituição do valor descontado
quando do seu pagamento;

6

extensão da Gratificação de
Atividade de Segurança para os
aposentados e pensionistas;

7

extensão do percentual de 3% aos servidores do Poder Judiciário e Ministério
Público da União, correspondente à diferença entre a revisão geral de 31,87%,
deferida aos maiores postos militares, e
a revisão geral de 28,86% estendida aos
servidores civis posteriormente.

Se você ainda não for associado não
perca tempo filie-se hoje mesmo!
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Sindjus se reúne com relatora do CSJT
para tratar do aumento do auxílio-alimentação

valcir rosa

valcir rosa

O

s diretores do Sindjus Roberto Policarpo
e Cledo de Oliveira participaram de uma
reunião no início da tarde de segunda-feira (6/8) com a presidente do Tribunal Regional do
Trabalho, a juíza Flávia Simões Falcão, para tratar
do processo que prevê o aumento do auxílioalimentação no âmbito da Justiça do Trabalho. A
presidente do TRT é a relatora desse processo no
Conselho Superior de Justiça do Trabalho.
O processo é resultado de uma reunião,
ocorrida no dia 26 de junho, entre Roberto
Policarpo e a secretária de Recursos Humanos
do Conselho, Ana Cláudia de Mendonça, o secretário de Orçamento, Marcelo Barros Marques,
e o secretário-geral do Conselho, Cláudio Guimarães Rocha, ficou acertado a realização desse
estudo, visto que ocorre uma disparidade entre o
valor deste benefício pago para os servidores do
TRT (R$ 396) e o pago pelo TST (R$ 590). O valor
pago atualmente pelo TRT é o menor dentre todos pagos pelo Poder Judiciário em Brasília.
Segundo os estudos do CSJT, é possível aumentar o valor dos atuais R$ 396 para R$ 420 em
agosto e para R$ 450 a partir de janeiro de 2008.
Os diretores sindicais discutiram com a relatora a
possibilidade de melhorar a proposta apresentada, já que o valor ainda está distante do pago por
outros tribunais e solicitaram que ela garantisse a
inserção do processo na pauta da próxima sessão
do Conselho, no final deste mês (agosto). Segundo a juíza, não há como ir contra os estudos, mas
ela garantiu que fará o possível para levar o processo para a próxima sessão do Conselho.

Os diretores do Sindjus Roberto Policarpo e Cledo Oliveira conversam com a presidente do TRT Flávia Falcão

Esse é um passo a ser comemorado pelos
servidores, posto que o aumento além de marcar
o fim do congelamento do valor do auxílioalimentação, indica possíveis correções futuras.
Depois de conseguir mais essa vitória para a
categoria, o Sindjus continuará sua luta na busca
pela equiparação do valor desse benefício aos R$
621 reais, que já foi indicado que será pago por
vários tribunais. Esse é o objetivo a ser perseguido pelo Sindjus.

Auxílio pré-escolar
Também foi discutido o valor do
auxílio pré-escolar que está defasado
em relação aos outros tribunais. Os
diretores cobraram a atualização dos
valores do auxílio, equiparando-os
ao maior valor do Judiciário. O valor
deste benefício pago pelo é de R$ 450
enquanto o teto no TRT é de R$ 250. E
é bom salientar que nenhum servidor
recebe o teto, já que têm participação
de 5% a 25% deste valor. Segundo a
presidente do TRT, essa questão está
em estudo e conta com o seu apoio
para melhorar o valor do benefício.
Passivos
Outro tema tratado durante a
conversa foi em relação aos passivos.
Flávia Simões afirmou aos diretores do
Sindjus que ela já participou de uma
reunião com os presidentes dos outros
tribunais e com a Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF) do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão
no intuito de buscar recursos para o
pagamento dos passivos. Na avaliação
do sindicato, para os passivos serem
pagos ainda este ano é fundamental
que haja o máximo de empenho de
cada presidente de tribunal na busca
pelos recursos necessários.
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Sindjus recebe os 256
novos servidores do TSE

N

essa segunda-feira (6/8), 256 servidores
tomaram posse no TSE. Desse total, cerca
de 100 já se filiaram ao Sindjus, demonstrando que sabem a importância de pertencerem
a um sindicato que faz jus à grande categoria que
agora eles fazem parte.
Para o coordenador-geral do Sindjus, Roberto Policarpo, “a posse desses novos servidores
reveste-se da maior importância para os servidores
do TSE, para os servidores do Poder Judiciário e para
a sociedade brasileira”.
Importante para os servidores do TSE, pois
finalmente conquistarão o quadro próprio tão necessário para a profissionalização e a continuidade
do serviço com segurança e tranqüilidade. Isso porque o quadro da justiça eleitoral era formado em
grande parte por terceirizados e por requisitados
que inchavam o tribunal nas vésperas da eleição e
ali permaneciam de acordo com a força de quem
os indicava. Além disso, ocupavam as FCs e CJs
impedindo o acesso aos servidores do quadro.
Também ganha com isso todos os servidores
do Poder Judiciário, posto que é o resultado de três
lutas travadas pela categoria por meio de seu sindicato. Fomos ao Congresso aprovar duas Leis que
criam cargos na Justiça Eleitoral, LEI 10.842/2004 e
11.202/2005. O SINDJUS conseguiu o ajustamento
do percentual de servidores requisitados que ocupem funções comissionadas (máximo de 20% do
total das funções disponíveis no órgão). A terceira e
mais recente luta foi contra a terceirização, que resultou na substituição, no mês de agosto, de quase
300 terceirizados por concursados.
Segundo o diretor-geral do TSE, Athayde Fontoura, havia setores dentro do tribunal que estavam
operando com 95% de terceirizados. O diretor-geral
definiu o momento como um divisor de águas para
a independência do TSE. “Agora, com o ingresso dos
novos concursados, o TSE dá um passo importante
rumo à instituição de um quadro próprio para a Justiça Eleitoral, profissionalizado e contínuo. Com esse
ingresso, o TSE passa a contar com a inteligência de

seus próprios servidores”, afirmou.
Ganha também a sociedade que poderá ter
mais segurança com o processo eleitoral que não
estará sendo organizado por pessoas indicadas por

partidários desse ou daquele candidato e nem por
empresas privadas que conforme tem vindo a público acabam obtendo vantagem de parlamentares
que ajudam eleger.

Sindjus aguarda audiência decisiva com relator do PLP 319/07

P

ode acontecer a qualquer momento uma
audiência entre o coordenador-geral do
Sindjus, Roberto Policarpo, e o relator do
PLP 319/07 na Comissão do Trabalho, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ). A audiência terá o
objetivo da apresentação do relatório do relator
para o Sindjus e os apontamentos decisivos
para finalizá-lo. O Sindjus trabalha para que o
PLP 319, que altera a Lei 11.416, vá à votação
na Comissão ainda este mês (agosto). Com a
volta aos trabalhos legislativos após o recesso,
a audiência está dependendo apenas da agenda
do deputado.

Além dos pontos iniciais, como o que
garante o retorno do adicional de qualificação,
de 5%, aos servidores técnicos judiciários com
graduação de nível superior, retirado da Lei em
dezembro de 2006, o Sindjus, depois de negociar
com os tribunais, conseguiu colocar uma emenda ao projeto, com o objetivo de conquistar uma
reivindicação antiga dos servidores. A emenda
diz respeito à proposta da redistribuição. O artigo 5° da emenda permitirá a remoção recíproca,
que trata da redistribuição entre dois servidores
interessados em trocar de órgão, independente
de serem da mesma justiça especializada.
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Venha comemorar o dia
dos pais no Cefis

O

próximo domingo não é um domingo qualquer. Mas um dia especial a ser comemorado. O segundo domingo de agosto é dia
de festa, dia de alegria, dia de abraços, dia de ficar
perto de quem você admira, enfim, dia dos pais. E
para comemorar esse dia nada mais apropriado
do que você, que é filiado ao Sindjus, unir o útil ao
agradável e vir, com toda a família, para o Cefis.
Reserve uma churrasqueira ou almoce no
restaurante do Cefis, mas curta esse dia ao lado
de todas as atrações que o nosso clube de campo
possibilita a você. Para quem optar pelo restauran-

te, no domingo tem galinha caipira e costelinha de
porco. E mais: tem música caipira ao vivo. Um clima
ideal para relaxar, divertir-se e curtir as coisas boas
da vida ao lado de seu pai ou de seu filho (se você
é pai). Afinal, mais do que receber um presente,
domingo é dia de ficar perto de quem você ama.
E o Cefis é o pano de fundo perfeito para esse
encontro.

Se ser pai é participar, venha
comemorar conosco.

DIA 15: TODOS AO
CONGRESSO!

A

constante ameaça de retirada e diminuição de direitos sofrida nos últimos meses
pelos servidores públicos conclama a uma
grande união da nossa categoria junto com outros
trabalhadores. Na próxima quarta-feira (15/8), os
servidores públicos do Judiciário e do Ministério
Público têm um compromisso importantíssimo:
participar da marcha que levará milhares de trabalhadores ao Congresso Nacional para lutar contra
o PLP 01 – projeto que congela nossos salários nos
próximos 10 anos -, contra a proibição do direito
de greve, contra a implantação da Previdência
Privada, contra o fim da estabilidade em alguns
setores do serviço público. Por tudo isso, é importante estarmos todos lá!
Para o presidente da CUT, Artur Henrique, “A
marcha do dia 15 tem que ser ainda mais forte que
as três últimas, com milhares de trabalhadores em
torno de uma pauta de reivindicações bastante clara
e concreta. O momento exige isso”. O momento exige que cada um de nós esteja presente. Vamos lutar

por nossos direitos e mostrar a nossa força. Só com
a participação de todos vamos ter êxito na defesa de
nossos direitos e no avanço de nossas conquistas.
Veja o chamado que o presidente da CUT nos
faz: “Os servidores federais, que defendem a obrigatoriedade da negociação coletiva, a manutenção
dos direitos e a liberdade de organização sindical
devem compreender a importância de juntar-se maciçamente à próxima mobilização em Brasília”.

Anote em sua agenda:
“Defender direitos, avançar nas conquista”
Dia: 15 de agosto (quarta-feira)
Concentração: 9h – em frente à Catedral
(Esplanada)

Vai começar o 7º Campeonato de Futebol Soçaite

P

repare o uniforme, as bandeiras e a torcida.
O campeonato de Futebol Soçaite do Sindjus
vai começar. No dia 18 de agosto (sábado)
todos estão convidados para assistir a abertura
dos jogos, no Cefis. Se você ainda não se inscreveu,
o que está esperando??? Ainda dá tempo. Entre
em nosso site e inscreva a sua equipe pela internet,
com praticidade e rapidez.
As equipes já estão se aquecendo e a disputa,
prestes a começar. Quem será o campeão? Se
depender da torcida do Sindjus, todos os filiados,
desde já, podem levantar a taça. Afinal, o Sindjus,
entra em campo todos os dias para marcar uma
chuva de gols para seus filiados. Quando em campo, seja jurídico ou político, o Sindjus busca sempre

a vitória de seus filiados. Vamos prestigiar a nossa
categoria e marcar um gol de placa em matéria de

união.
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