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Sindicato dos Trabalhadores do Poder 
Judiciário   e do Ministério Público da União no 
Distrito Federal

No dia 19 de novembro, no 
VII Encontro Nacional do 
Judiciário, presidentes de 90 

tribunais brasileiros aprovaram seis 
metas para 2014. Sim, os magistra-
dos, de forma autoritária, aprovaram 
metas que serão cobradas dos 
servidores, principalmente, no que 
se refere à produtividade.

 O mais intrigante é que em 
momento algum os servidores 

QUEM TEM DE CUMPRIR 
META É O CNJ

forma consultados ou ouvidos so-
bre essas metas. Ao contrário de 
abrir o debate sobre o que fazer 
para valorizar efetivamente os 
servidores, o que deve ser prio-
ridade para o CNJ, o Conselho 
mais uma vez define suas priori-
dades sem ter o cuidado de tratar 
de seus problemas estruturais.  

 A mesma cúpula do Judi-
ciário que se reúne para exigir 

o máximo dos servidores se 
nega a adotar uma política de 
valorização mínima para esses 
mesmos quadros. Em resposta 
a tamanho disparate, o Sindjus 
lista abaixo seis metas cujo cum-
primento os servidores exigem 
dos magistrados.

 E atenção, o Sindjus, durante 
o ano de 2014, vai cobrar essas 
metas:

A meta prioritária desta lista é a regulamentação da Convenção 151 da OIT, pois ela 
resolve uma série de problemas, como a falta de negociação existente no âmbito da 
nossa categoria. Ao estabelecer normas para a relação entre governo e sindicatos, a 
Convenção possibilita que os servidores tenham espaço garantido de reivindicação. 
Não vamos mais precisar implorar para que o Judiciário nos escute. Além disso, não 
tem sentido os servidores públicos do Brasil não terem o direito à negociação coletiva, 
enquanto todos os outros trabalhadores têm essa segurança garantida.

O Sindjus solicitou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, durante reunião do 
dia 26 de agosto, a instalação de comissão interdisciplinar, com representação do sindi-
cato, para debater e formatar uma proposta de valorização salarial, uma vez que nossos 
salários estão muito defasados em relação a carreiras análogas. Precisamos superar 
esse abismo e resgatar a credibilidade salarial da nossa categoria, de modo que cesse a 
evasão dos nossos quadros de excelência para carreiras mais atrativas.

Não é de hoje que o Sindjus luta para que os servidores do Judiciário contem com 
uma jornada saudável, uma vez que defende que não há relação entre produtividade/
qualidade com horas trabalhadas. Alguns TREs adotaram recentemente a jornada de 
6 horas e a expectativa é de que essa experiência bem sucedida tanto para servidores 
quanto para administrações se espalhe para todo o Judiciário. A jornada saudável faz 
os trabalhadores mais felizes, animados e valorizados.
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O Sindjus não descansa enquanto as administrações não quitarem todos os pas-
sivos trabalhistas. Além do reenquadramento, cuja Portaria nº 4 estabeleceu efeitos 
retroativos a 1º de janeiro de 2013, há necessidade de fi nalizar de uma vez por todas 
o pagamento dos quintos, cujo processo foi consolidado pelo sindicato neste ano, 
a licença prêmio convertida em pecúnia, a devolução da cota-parte do auxílio pré-
escolar, o passivo do adicional de qualifi cação no TJDFT, entre outros. Portanto, nada 
mais justo que estabelecer como meta a quitação de todas as pendências fi nanceiras 
do Judiciário com seus servidores. Isso é fazer justiça. 

A política de valorização do servidor passa pela construção de um ambiente 
de trabalho saudável, de acordo com as normas ergométricas em vigor. Exigimos 
que os servidores possam desenvolver seu trabalho sem risco de adoecimento. A 
insalubridade, verifi cada em vários locais ao longo de várias blitz realizadas pelo 
Sindjus em 2013, deve ser banida. Fatores que possam causar LER/DORT e outras 
doenças relacionadas ao trabalho devem ser combatidos de forma veemente pelas 
administrações.

Se você tem fi lhos e netos entre 4 e 12 anos aproveite para fazer a inscrição dele(s) no Concurso Cultural 
Pintando o Sete para Mudar o Mundo, que une cultura com ecologia. O objetivo é conscientizar as crianças so-
bre a necessidade delas, desde a infância, colaborarem com a construção de um mundo saudável. As inscrições 
terminam no dia 30 de novembro e cada participante poderá concorrer com um desenho.

 No total, 12 trabalhos serão premiados (6 de cada categoria – Infantil e Infanto-Juvenil), de modo que os 
ganhadores receberão prêmio surpresa e a obra estampada no calendário 2014 do Sindjus. Mais informações, 
acesse o regulamento em www.sindjusdf.org.br. 

INSCREVA SUAS CRIANÇAS NO CONCURSO CULTURAL QUE ESTÁ DANDO O QUE FALAR

É inadmissível que dentro do Judiciário, um poder que é símbolo de Justiça, possa 
existir discriminação racial, sexual, de gênero ou assédio moral (entre outros). O Sindjus 
defende que as administrações ajam de forma preventiva e enfrentem esses prob-
lemas de uma vez por todas. A adoção de políticas afi rmativas deve ser prioridade para 
os órgãos e propomos a todos os tribunais, conselhos e ramos do MPU a formação de 
comissão com o objetivo de defi nir os indicadores de assédio moral, para construir, as-
sim, uma solução efetiva para esses problemas que vitimam um universo de servidores 
muito maior do que se tem notícia.

Combate a toda forma de descriminação e assédio


