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 Setoriais alteram o calendário

Na terça-feira (12) os
servidores voltaram a se reunir na
galeria do Plenário. Dessa vez, com
manifestações de apoio de alguns
parlamentares. A deputada Eliana
Pedrosa mencionou em seu
pronunciamento que, com a volta
do recesso parlamentar, a Mesa
Diretora poderá dar uma resposta
ao pleito dos servidores.

O deputado Chico Vigilante
cumprimentou o novo presidente do
Sindical, Josimar Oliveira e comentou
a entrevista publicada na coluna Eixo
Capital do jornal Correio Braziliense
de domingo. “Concedeu uma

entrevista muito ponderada e muito
interessante. Parabéns, Josimar. No
que depender de mim, nós estamos
aqui para ajudá-lo e ajudar os
servidores desta Casa por tudo o
que vocês representam” afirmou.

Parlamentares
prestam seu
apoio aos
servidores
reunidos na
galeria do
plenário e
pedem
celeridade na
votação do
plano.

Aylton Gomes e Celina Leão
também demonstraram seu apoio.
Celina pediu celeridade na votação
do plano e Aylton, como servidor
concursado, lembrou da importância
do plano de carreira para a categoria.

 Proposta do PCCR chega à procuradoria
A proposta de alteração do

plano de carreira dos servidores
da CLDF foi , finalmente,
encaminhada à Procuradoria
Geral da Casa, no dia 07 de
agosto. Na ata de reunião da

Mesa Diretora, publicada dia 25
de junho, foi  deliberado o envio
do projeto do PCCR para análise
da Procuradoria Geral,  da
Coordenadoria de Planejamento e
Elaboração Orçamentária e

Durante a última semana, a direção do Sindical
realizou encontros setoriais com os servidores da
Casa. O objetivo foi levar à categoria informes sobre
o PCCR e fazer a avaliação das mobilizações realizadas.
As categorias deliberaram por um novo calendário de
lutas, com mobilizações realizadas de 15 em 15 dias
e nova rodada de reuniões setoriais para setembro.
Confira o calendário:
Mobilizações na galeria:
Dias 26/08, 09/09, 23/09 e 30/09.
Reuniões Setorias:
Dias 17/09, 18/09 e 19/09.

Em semana de reuniões setoriais,
servidores reavaliam estratégias e definem
novo calendário de lutas.

Lembramos aos servidores que o material de divulgação
da campanha pode ser solicitado na sede do Sindical.

demais áreas técnicas
necessárias, com votação
prevista para o mês de outubro.
O andamento do projeto pode
ser acompanhado no PROTAD
pelo nº 0010006112014.
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A luta pelo PCCR não para
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Aposentadoria Especial

Sindical realiza
debate sobre

o IPREV
O Sindical realizará, no dia 28

de agosto, das 9 às 14 horas, um
debate sobre o IPREV.  O evento
acontecerá na sala de aula da
ELEGIS, no térreo superior da
Câmara Legislativa e terá a

participação de representantes do
Fórum dos Servidores do DF,

Sindicatos e demais entidades de
trabalhadores.

SINDICAL - Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Diretoria: Josimar
Oliveira – Presidente; Moacyr Martins Amaral Filho – Diretor Secretário; Tânia Maria da Silva Oliveira - Diretora de
Administração; Marcio Roberto Mendes Batista - Diretor de Assuntos Jurídicos; Haroldo Alois Barth - Diretor de Finanças;
Pedro Inácio da Silva - Diretor de Comunicação Social; Maria Deusa Cavalcante - Diretora de Formação Sindical; Maria do
Amparo Pereira de Araujo - Diretora de Assuntos Econômicos. Telefone: 3347 8400.

Recentemente, o Supremo
Tribunal Federal, ao julgar recurso
extraordinário nos autos do Agravo em
Recurso Extraordinário nº 794.069/
DF, manteve decisão da 1ª Turma
Recursal dos Juizados Especiais do
Distrito Federal que considerou todo
o período de atividade do servidor da
Câmara Legislativa do Distrito Federal
como tempo insalubre, seja para fins
remuneratórios, seja para fins de
aposentadoria especial.

Em que pese haver ainda a
possibilidade de recurso interno no
âmbito da Corte Suprema, é bastante
remota a possibilidade de
modificação daquela decisão, com a
tendência da manutenção integral da
decisão tomada pelo Tribunal de
Justiça do Distrito Federal.

A referida decisão tem impacto na
situação de vários servidores que
trabalharam de modo insalubre sem
que, contudo, a Administração os
pagassem ou ainda, reconhecessem
o tempo como insalubre para os fins
da aposentadoria especial. A
manutenção dessa sentença gera um
precedente favorável e bastante
robusto, que já lastreiam processos
individuais e coletivos.

Dois aspectos são importantes na
análise empreendida pelo Poder
Judiciário. O primeiro deles é o próprio
adicional e o seu pagamento, deferido
nos períodos em que a Casa não
pagou, inclusive naqueles afastamentos
que são considerados como de efetivo
exercício, nos termos do art. 165 da Lei
Complementar nº 840/2011.

O segundo aspecto é a contagem

de tempo de serviço laborado em
condições insalubres para fins de
aposentadoria especial. Esse segundo
pedido é bastante importante tendo
em vista que o IPREV, Instituto de
Previdência dos Servidores do Distrito
Federal, em que pese a contagem de
tempo especial já feita pela própria
CLDF, tem indeferido tal contagem de
modo absurdo, sem justificativas
plausíveis para tanto, no que vem
sendo acompanhado, também de
modo irregular, pelo TCDF, que não
efetiva o seu controle acerca das
decisões do IPREV.

A decisão do Tribunal, por seu
turno, determina o pagamento dos

valores e a contagem do tempo, o
que é uma avanço para os servidores,
já que é mais um paradigma a ser
utilizado na causa.

Vale dizer que ainda não houve o
julgamento de mérito da ação coletiva
e nem das individuais, que estão
sendo monitoradas pelo Sindicato.
Contudo, a publicação da decisão STF
é um forte aliado na luta pelo direito ao
pagamento do adicional e da contagem
de tempo especial, porquanto trata-se
de mais um precedente em causas
idênticas, a ser trabalhado em cada
uma das ações. Confira a íntegra
do parecer da assessoria jurídica
no www.sindical.org.br
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