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Quintos

Siga o Sintrajud nas redes sociais:
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twitter.com/Sintrajud
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Mais uma VITÓRIA do Sintrajud
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Hora de receber, comemorar e contribuir

A Justiça Federal liberou o pagamento
dos precatórios dos Quintos – passivo
trabalhista que durante mais de uma década mobilizou o Sintrajud, outros sindicatos e a Fenajufe numa guerra judicial
contra a União (ver abaixo).
Trata-se da incorporação dos quintos
das funções comissionadas para os servidores que exerceram função de confiança
entre abril de 1998 e setembro de 2001.
Vencer essa guerra não foi fácil, pois
até o último momento o governo usou
todo tipo de artifício jurídico para tentar

bloquear ou atrasar o pagamento.
O momento é de comemorar, mas
também de contribuir com a entidade
que lutou para que os servidores obtivessem o reconhecimento desse direito.
Para isso, o Sintrajud pede aos que estão
recebendo os precatórios que doem pelo
menos 1% do valor para o Sindicato.
As doações vão reforçar as finanças da
entidade para as lutas. A categoria travou
uma grande luta ao longo do ano e precisa se manter mobilizada para conquistar a recomposição salarial, e os recursos
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Quais precatório

Não. A União não concordou com os valores apresentados pelo
Sintrajud para uma parte dos precatórios dos servidores do
TRF-3 e da JF. Esses são chamados de valores “controversos”, para
os quais a ação continua tramitando, com o acompanhamento do
departamento jurídico do Sintrajud. Novos cálculos serão
feitos pela contadoria da Justiça Federal, podendo
gerar novos precatórios.
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Fortaleça a luta da categoria:
doe para o Sindicato
O ano de 2015 vai ficar marcado na
memória dos servidores do Judiciário
Federal que protagonizaram, nacionalmente, a maior greve da história da
categoria, com muita força e mobilização. Mesmo depois da manobra do
governo no Congresso Nacional que
manteve o veto, a luta pela recomposição salarial da categoria continua.
A luta pela reposição salarial, assim
como outras da categoria, é movida
pela força dos servidores, organizados pelos seus sindicatos. E o Sintrajud não poupa esforços nessa batalha
– financiou a contratação de ônibus
que levaram centenas de servidores
em 9 caravanas para as manifestações
em Brasília e que trouxeram servidores de fora da capital paulista para as
assembleias e atos estaduais e garantiu hospedagens em Brasília, diárias,
prestadores de serviço para estrutura
das atividades, equipamentos de som,

tendas, faixas, banners, bandeiras,
barracas, apitos, vuvuzelas, e outros
materiais de luta e mobilização. Desta forma, entre os meses de junho e
outubro foram gastos cerca de R$
1.270.000,00.
Além disso, o Sintrajud mantém um
forte departamento jurídico, com 5
advogados, responsáveis por garantir
o cumprimento legal dos direitos dos
servidores, como no caso dos Quintos, que, ao longo de dez anos, contou
com a agilidade, mobilização política
e competência.
O Sintrajud pode mais!
No entanto, garantir tudo isso não
foi fácil, exigiu esforço humano e financeiro. As contas da entidade, assim como as dos demais sindicatos
que encamparam a luta pelo PLC 28,
ficaram praticamente zeradas.
Para garantir os próximos passos da

Valcir Araújo

30.06 - Senado aprova PLC 28

luta pela valorização dos servidores do
Judiciário, o Sindicato pede para todos
os sócios que irão receber os precatórios nos próximos dias que doem pelo
menos 1% para o Sindicato.
Além disso, é importante que os
servidores filiem-se ao sindicato e
fortaleçam a entidade. Com o apoio
da categoria, o Sintrajud pode fazer
ainda mais.

Contas do sindicato
Banco do Brasil – Bco 001
Ag. 0018-3 C/C 535.500-1
Ou
Caixa Econômica Federal
Ag. 1004 Conta 003.00001019-6
Caso queira se identificar, envie uma cópia do comprovante de doação para o email financeiro@sintrajud.org.br ou
whatsapp 11 976226931.

Reenquadramento: próxima conquista
Outro passivo trabalhista pelo qual
a categoria vem lutando é o do reenquadramento. Após intensa mobilização da Fenajufe, do Sintrajud e
de outros sindicatos, foi corrigida a
distorção provocada pela Lei Federal

12.744/2012, que havia diminuído a
tabela salarial de 15 para 13 padrões.
Com a portaria 4/2013, dos tribunais superiores, os servidores voltaram a ser enquadrados na classe e no
padrão em que estavam antes da nova

tabela, em vez de serem rebaixados
em dois padrões salariais.
Até o momento, apenas os servidores com créditos de até R$ 5 mil receberam o passivo, devido a uma norma
do Conselho da Justiça Federal (CJF).

A Fenajufe e os sindicatos cobram
da Justiça Federal a destinação de recursos para que seja pago todo o reenquadramento, uma vez que os demais
tribunais já regularizaram essa situação desde 2012.

