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Com as eleições se aproximando, o gover-
no resolveu fazer as contas e acertar o caminho
para conceder reajustes salariais – que variam
de 30% a 150%, dependendo da categoria – a
1,8 milhão de servidores federais. Os aumen-
tos estão previstos para sair entre junho e ju-
lho. A decisão foi tomada após a redução do
superavit primário de 3,8% para 2,5% do PIB,
autorizada em abril. A manobra injetará 40,1
bilhões de reais nos cobres públicos.

Para o coordenador geral do Sindjus, Ro-
berto Policarpo, essa notícia só vem confirmar
a posição que o Sindicato sempre defendeu: a
de que a crise econômica não é desculpa para
que o governo não honre os compromissos de

Servidores receberão
reajustes salariais
Crise econômica não é desculpa para descumprir acordos

reajuste salarial com os servidores.
Além do mais, o Brasil é um dos poucos

países que vem escapando dos efeitos negati-
vos da crise internacional. “Com um Estado
forte, que privilegie a questão social, os direi-
tos do trabalhador e um equilíbrio nas contas
públicas, não podemos concordar com um re-
cuo numa hora dessas”, analisa Policarpo.

Economistas e sindicalistas que avaliam o
cenário econômico afirmam que o Executivo não
tem como desistir do aumento nesse ponto das
discussões. Analisam que a medida vai aumen-
tar as despesas, sim, mas haverá retorno para
os cofres públicos com o consumo em alta e
uma elevação no recolhimento de impostos.

No aniversário do Sindjus, temos
shows para todos os gostos. Baixe os
convites em www.sindjusdf.org.br,
com seu número de usuário e senha.

DESCONTOS

para filiados na compra de

automóveis 0km, pick ups e

utilitários Ford. Ligue

(11) 4174-3929

(11) 4174-3900

FESTA!

ATENÇÃO: os convites para
o jantar dançante só poderão ser
retirados até o dia 19 de maio.

COMISSÃO DEBATE CARGO AMPLO
Nesta terça (12/5), a Comissão Inter-

disciplinar que discute o PCCR voltou a
debater os aspectos do instituto do cargo
amplo. O assunto voltou a dominar as dis-
cussões, segundo o coordenador geral do
Sindjus, Roberto Policarpo, sobretudo por-
que se trata de um tema complexo: “Cada
área da Justiça trata seus técnicos, analis-
tas e auxiliares de maneira diferente. É
preciso unificar essas carreiras e montar
um plano que atenda a todos os tribunais”.

Com esta reformulação, um servidor
que, por exemplo, assume um cargo de
analista, função judiciária ou administrati-
va, com formação em Arquivologia, pode
migrar para uma função de apoio especi-
alizado (arquivologista), desde que tenha
qualificação necessária e vagas disponibi-
lizadas pela Administração.

Um técnico que exerça função adminis-
trativa e tenha concluído, posteriormente,

um curso técnico em informática, de nível
médio, pode passar a atuar na Diretoria de
Informática, como técnico em informática.
Estas são as vantagens do cargo amplo.

No âmbito federal, o Tribunal de Con-
tas da União (TCU) e o Banco Central já
adotam a sistemática do cargo amplo.
“Mas é importante ressaltar que não ha-
verá mobilidade vertical, apenas horizon-
tal. Ou seja, não é possível migrar de um
cargo de nível médio para outro de nível
superior”, explica Policarpo.

Entre os pontos positivos deste institu-
to em estudo situam-se o melhor aproveita-
mento das competências do servidor, mini-
miza o desvio da função. Para efeito de con-
curso público, utiliza o critério da “orienta-
ção”, isto é, direciona a seleção. Mas há
algumas dificuldades porque não se aplica a
todas as especialidades e torna mais com-
plexa a mudança de paradigmas.



SINDJUS • Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF • (61) 3212-2613 • www.sindjusdf.org.br

BOLETIM SEMANAL DO SINDJUS  • 14/05/2009

Nas últimas semanas, as regiões Norte e
Nordeste têm sofrido os efeitos das enchentes.
Os estragos já afetaram a vida de mais de um
milhão de pessoas. De acordo com o balanço
divulgado no último dia 11 pela Secretaria
Nacional de Defesa Civil (Sedec), mais de
184 mil pessoas estão desalojadas e cerca de
90 mil estão desabrigadas. O total de
municípios atingidos pelo grande volume de
água chega a 340 em doze estados. Para tentar
amenizar os transtornos sofridos, o Sindjus está
promovendo a campanha SOS Norte-
Nordeste: contamos com você.

Serão espalhados postos de coletas nos
órgãos do Poder Judiciário e do Ministério
Público, bem como na sede do Sindicato. Você
pode doar alimentos não perecíveis, roupas e
remédios. Todo o material recolhido até o dia
16 de junho será repassado pelo Sindjus aos
órgãos responsáveis por distribuir as doações
para as vítimas das chuvas. Mobilize seus
colegas de trabalho, seus familiares e seus
vizinhos da importância desse gesto de
solidariedade. O Norte e o Nordeste pedem
socorro e contam com você. Participe!

Doações para
as vítimas das
enchentes

Após ver uma pessoa “extremamente carente” ser proibida de entrar
no fórum de Vilhena (RO), por vestir uma bermuda abaixo do joelho, o
advogado Alex Smaniotto pediu a anulação desse tipo de discriminação,
que acaba prejudicando especialmente as pessoas de baixa renda. Mas
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu nesta terça (12/5) manter
a proibição para a entrada de pessoas trajando calção, short, bermuda,
camiseta regata, minissaia, miniblusa, “blusa com decote acentuado”,
chapéus e bonés em dependências judiciárias.

A Justiça é cega,
mas repara nas roupas...

A reunião de delegados sindicais sobre o novo Plano de Carreira,
na última sexta-feira (8/5), foi uma das mais participativas. Grande
parte dos delegados atendeu ao chamado e compareceu ao debate
que tinha o intuito de consolidar e ampliar as ações do Sindicato.
Abriu a reunião o tema Plano de Cargos, Carreira e Remuneração –
considerado atualmente a principal bandeira do Sindjus – em dis-
cussão na Comissão Interdisciplinar do Poder Judiciário.

O coordenador geral do Sindjus, Roberto Policarpo, apresentou
aos delegados a metodologia de trabalho adotada pela comissão e
ressaltou a atuação da entidade nesse fórum. Ele detalhou pontos já
consolidados na comissão, destacando o aprimoramento do adicio-
nal de qualificação, a criação da área de tecnologia da informação,
funções comissionadas e Cargos em Comissão, Redistribuição, Gra-
tificações sobre o maior vencimento. Criação da Escola do Judiciário,
requisitos de ingresso, cargo amplo e tabelas salariais também fo-
ram discutidos como pontos pendentes da questão.

DELEGADOS DISCUTEM PCCR Nesta sexta, 15 de maio, comemoramos o Dia do

Assistente Social. Esses profissionais contribuem de

maneira decisiva para a construção da Justiça. Além

de dirimir conflitos, eles fomentam a cultura da cida-

dania, ao promover a socialização das expectativas

quanto à interpretação das normas legais.
Sua atuação tornou-se indispensável nas varas de

Infância e Juventude; de Família; dos Órfãos e Suces-

sões; de Execuções Penais, e na Central de Penas Alter-

nativas. E ainda em outros espaços sócio-jurídicos,

como o Ministério Público. No dia-a-dia, os  assistentes

socialis cumprem o desafio de trabalhar pela garantia

dos direitos e a consolidação da cidadania.
Leia em nosso site o artigo de Roberto Policarpo,

coordenador geral do Sindjus, em homenagem a esses

profissionais: Socialização da Justiça a partir

dos assistentes sociais.

Assistentes sociais,parabéns pelo seu dia!


