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Os diretores e secretários-gerais do Po-
der Judiciário reuniram-se no dia 5 com a Co-
missão Interdisciplinar encarregada de ela-
borar o texto do novo Plano de Cargos, Carrei-
ra e Remuneração. O coordenador-geral do
Sindjus, Roberto Policarpo, participou do en-
contro e defendeu as propostas do Sindicato.
O objetivo da reunião foi finalizar o anteproje-
to, que será encaminhado aos presidentes dos
tribunais e, em seguida, ao Congresso Nacio-
nal. Foram discutidos pontos polêmicos; algu-
mas propostas a princípio foram recusadas,
mas pontos importantes foram assegurados.
Confira alguns itens discutidos:

CARGO AMPLO – A proposta apresentada
pelos diretores gerais na reunião é de que o
servidor, após ser aprovado no estágio proba-
tório, possa transitar entre as áreas de mes-
mo cargo, desde que possua formação exigida
para o desempenho das atividades. Três seto-
res deveriam ser ressalvados, não tendo, por-
tanto, a mobilidade: as áreas de saúde, segu-
rança e dos oficiais de justiça.

CARGO ÚNICO – O DG do TSE apresentou a
possibilidade de unir analistas e técnicos em
um único cargo. Essa proposta é diferente da
apresentada pelo Sindjus, de que os requisi-
tos para o cargo de técnico, a partir dos con-
cursos realizados depois da aprovação do novo
PCCR, seria de nível superior.

OFICIAIS DE JUSTIÇA – Policarpo fez a defe-
sa da criação do cargo de Oficial de Justiça.
No entanto, a maioria dos diretores e secre-
tários-gerais se posicionou contrária a essa
idéia, sob a justificativa de não fragmentar a
carreira. Mesmo com os votos favoráveis de
Alcides Diniz (STF) e Eva Barros (CJF), o resul-
tado geral da votação foi pela rejeição da pro-
posta. Ficou estabelecido, porém, que será cri-
ada a especialidade Oficial de Justiça em subs-
tituição à atual Executante de Mandados. No
entanto, como o projeto ainda não foi finaliza-
do, o Sindjus tentará reverter essa decisão.

Ainda em relação a esses profissionais,

foi determinado que o exercício da função ofi-
cial de justiça ad hoc se limitará à execução
do mandado designado, sendo automatica-
mente dispensado após seu cumprimento.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – A comis-
são havia aprovado a criação de uma área
específica para os profissionais ligados à tec-
nologia da informação. No entanto, para a
maioria dos presentes, TI não é uma ativida-
de fim, mas meio, não havendo, portanto,
necessidade de ser desmembrada da área
“apoio especializado”. Desse modo, contra-
riando a tendência do crescimento de impor-
tância desse setor no processo de virtualiza-
ção processual e segurança jurídica, a pro-
posta foi rejeitada.

FC e CJ – Foi aprovada a proposta de exclusi-
vidade das funções comissionadas para a car-
reira judiciária, sendo 80% destinadas ao qua-
dro de cada tribunal.

Em relação ao CJ, foi acatada a proposta

de que pelos menos 80% dos cargos serão
destinados aos servidores de carreira, sendo
que 60% deles serão destinados a servidores
do quadro. Hoje, esse índice é de 50%.

GAJ – Foi aprovada a proposta de mudança
do cálculo da GAJ, passando a aplicação do
percentual de 50% a incidir sobre o maior
vencimento básico do cargo em que o servidor
estiver investido, com objetivo de diminuir a
distância entre o primeiro e o último padrão.

A reunião contou com a visita do presi-
dente do TST, ministro Moura França, que de-
sejou boa sorte nos trabalhos e pregou a uni-
dade entre os órgãos no avanço da carreira.
Para o diretor-geral do STF, Alcides Diniz, a
reunião foi bastante produtiva, avançando em
vários pontos. As discussões referentes ao
cargo amplo, tabela salarial, escola de forma-
ção judiciária e reajuste dos percentuais do
Adicional de Qualificação ficaram para o pró-
ximo encontro, no dia 16 de junho.

Comissão e DGs debatem PCCR
Pontos polêmicos foram discutidos e propostas importantes aprovadas. Confira aqui os resultados

6 TONELADAS

de alimentos, roupas e

remédios foram doadas às

vítimas das enchentes no

Norte e Nordeste.

Policarpo (junto
à tela): em defesa
dos servidores

Obrigado, servidores!

VALCI ROSA
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O Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil
marcará o 10º aniversário da adoção da Con-
venção nº 182 da OIT, que trata da proibição
das piores formas de trabalho infantil. En-
quanto se comemora os avanços desses dez
anos, é preciso avaliar os muitos desafios que
ainda temos e enfatizar o papel da educação
na solução dos problemas da infância.

No Brasil ainda existem milhões de cri-
anças e adolescentes que trabalham e são
privados dos direitos à educação, saúde e
lazer. Muitos são expostos a trabalhos que
prejudicam de forma irreversível o desenvol-
vimento físico, psicológico e emocional.

A educação pública, integral e de qualida-
de é a melhor resposta para enfrentar esse
problema que afeta tantas crianças e adoles-
centes brasileiros. O tema da campanha
contra o trabalho infantil este ano é: Com
Educação nossas crianças aprendem a escre-
ver um novo presente, sem trabalho infantil.

Não há dúvidas do papel dos conselhei-
ros tutelares na luta contra o trabalho infan-
til. Em parceria com promotores de justiça e
conselheiros tutelares do DF, o Sindjus assu-
miu uma campanha por mais conselhos, pelo
menos um por região administrativa, reco-
lhendo assinaturas para uma emenda de
iniciativa popular à Lei Orgânica do DF.

Dia Mundial Contra
o Trabalho Infantil

12 DE JUNHO

SINDJUS VAI CO-ADMINISTRAR CLUBE DO SERVIDOR
Todos os trabalhadores do Judiciário e MPU estão convidados a participar da solenidade de cessão do Clube do Servi-
dor à Advocacia Geral da União, Sindjus e outras entidades. Com essa decisão, o nosso sindicato participará da admi-

nistração desse clube, que trará muitas opções de esporte, lazer e entretenimento para você e sua família.

Dia 17/06, às 11h, no salão de eventos do Clube do Servidor

O Sindjus comemora a divulgação da pes-
quisa Justiça em Números 2008, no dia 2, pelo
Conselho Nacional de Justiça. Os dados reve-
lam que a primeira instância no Distrito Fede-
ral é uma das mais ágeis do país, demons-
trando o comprometimento dos servidores com
suas atividades jurisdicionais.

Para chegar a esse resultado, a Justiça
local precisou investir na ampliação de unida-
des e em recursos humanos, provocando au-
mento de despesas. Os indicativos da pesqui-
sa mostram que o custo com pagamento de
pessoal no DF é quatro vezes maior do que a
média nacional. Ora, se queremos uma Justi-
ça rápida e ágil precisamos primeiramente in-
vestir em recursos humanos. E a prova de que
o investimento foi acertado é de que ele retor-
nou para quem precisa de uma justiça mais
célere e eficiente: a população.

Em relação à competência jurisdicional, a
atuação do TJDFT é equivalente aos tribunais
estaduais. Já em relação à questão orçamen-
tária, equivale à Justiça Federal. O TJDFT é
custeado pela União, aplicando-se a ele, por-
tanto, as normas relativas a programas pluri-
anuais e de orçamento. Na pesquisa divulga-

Pesquisa do CNJ mostra importância
de investir no quadro de pessoal

da, o TJDFT configura-se como o Tribunal de
Justiça com maior orçamento por habitante.

No entanto, em razão do orçamento pon-
derado pelo PIB do estado apresentar valor
abaixo de 1%, o TJDFT ocupa apenas a 13º
posição no ranking nacional. Ou seja, o orça-
mento é compatível com a realidade econô-
mica local. E desde 2008 o TJ passa por uma
reestruturação física e humana, empossando
servidores concursados e aumentando o nú-
mero de fóruns e varas para atender à popula-
ção de cerca de 2,5 milhões de habitantes.

“Os servidores atuam em onze circunscri-
ções do DF, trabalhando pela consolidação do
acesso da população a uma justiça cada vez
mais eficiente e fomentadora da cidadania.
Graças ao empenho deles, o número de pro-
cessos julgados em 2008 subiu quase 26%
em relação a 2007. Com os servidores que
tomaram posse recentemente, esses índices
melhorarão muito mais. Por isso é necessário
continuar lutando por uma carreira que aten-
da às nossas reivindicações, otimizando ain-
da mais o trabalho em favor do bem-estar so-
cial”, afirmou o coordenador-geral do Sindjus,
Roberto Policarpo.

O PL 5829/05, que dispõe sobre a criação de 230 Varas Federais destinadas à interio-

rização da Justiça Federal de primeiro grau e à implantação de novos Juizados Especiais

Federais no País, está na pauta de votação da Câmara, podendo ser votado ainda esta

semana. O projeto que prevê a criação 460 vagas para juízes federais e 4.600 cargos para

servidores em todo o país é o quinto item da pauta de terça-feira, dia 9/6.

A necessidade de expansão da Justiça Federal se justifica pelo aumento do número de

novos processos. Em 2007, recebeu mais três milhões de processos. A esse montante

foram somados os 3,5 milhões de processos que já estavam pendentes de outros exercí-

cios, chegando a 6,5 milhões. Somente os Juizados Especiais foram responsáveis por mais

de um milhão e duzentos mil novos processos.

Milhares de candidatos aprovados em concursos realizados pelos Tribunais Regionais

Federais estão na expectativa da aprovação do projeto, pois somente serão nomeados se

ele for aprovado. Desde 2007 o PL 5829/05 aguarda a inclusão na pauta da Câmara.

PL 5829/05 ESTÁ NA PAUTA


