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Com o andamento dos trabalhos na Comis-
são Interdisciplinar, o debate em torno do novo
Plano de Carreira da categoria se intensifica a
cada nova reunião. Os representantes dos tri-
bunais e órgãos do Poder Judiciário defendem
os interesses da administração, enquanto Ro-
berto Policarpo (Sindjus) e Ramiro Lopez (Fena-
jufe), defendem os servidores. Embora o total de
votos favoreça o lado da administração, por meio
de um meticuloso trabalho de articulação e
embasados discursos de defesa das propostas
da categoria, Policarpo tem conseguido impor-
tantes êxitos para que a redação do projeto apro-
vada pela Comissão fique o mais próximo possí-
vel das reivindicações dos servidores.

As últimas reuniões focaram possíveis mu-
danças nos cargos, nas áreas e nos níveis de
escolaridade para ingresso. Depois de uma de-
fesa oral e da redação de um documento enca-
minhado para o email dos membros, Policarpo
conseguiu que o debate sobre a criação do car-
go de Oficial de Justiça alcançasse um bom en-
caminhamento dentro da Comissão. “Ainda não
há nada fechado, mas posso dizer que a Comis-
são está mais sensível à criação desse cargo”,
frisou ele.

Outro ponto defendido por Policarpo que
avançou muito na reunião da última terça-feira
(3/3) foi a criação da área de gestão e de tecno-
logia da informação. Seus argumentos conven-
ceram a Comissão da importância da adoção
desse passo. “Diante da virtualização dos pro-
cessos e da segurança jurisdicional, é necessá-

rio que os olhares se voltem para a carreira
desses profissionais, que, para se adequar às
necessidades de modernização, precisarão de
investimentos e capacitações diferenciadas.”
Também está em discussão uma área de segu-
rança institucional e transporte. “Durante mui-
to tempo essas áreas foram desprezadas pelos
tribunais, entregues à terceirização, e agora
ganharam uma importância fundamental”, afir-
mou Policarpo.

Outro entendimento que resultou da argu-
mentação veemente do Sindicato e da Federa-
ção foi a permanência da remoção no PCCR.
Havia dúvida se isso era mesmo necessário, já
que o PL 319/07, que tramita na Câmara, abor-
da o instituto da redistribuição. Policarpo e Ra-
miro justificaram que, mesmo com a redistribui-
ção aprovada, os tribunais nada perderiam com
a permanência da remoção no texto, podendo
esta ajudar em algum caso específico. Resulta-
do do debate: ficam os dois institutos.

Também ficou acordada a necessidade de
criar instrumentos para resguardar a carreira,
combatendo o fantasma da terceirização. Na
reunião de 5 de março, o tema tratado foi a
implantação da Escola de Formação, para edu-
cação e formação de servidores. O Sindicato
encara essa proposta como uma revolução no
conhecimento estratégico necessário à carrei-
ra. “Ao defender a carreira, o Sindjus defende
uma política permanente voltada para o apri-
moramento educacional e profissional do servi-
dor”, justificou Policarpo.
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Mais do que um dia para ho-

menagear as mulheres, o 8 de

março é um data para denunciar

injustiças e lutar pela valorização

feminina em todos os campos. O

estudo Retrato das Desigualdades

de Gênero e Raça, divulgado no

final do ano passado pelo Instituto

de Pesquisa Econômica Aplicada

(Ipea), mostra que, se as políticas

de igualdade de gênero não forem

aceleradas, serão necessários 87

anos para igualar salários de ho-

mens e mulheres. Nos últimos

anos, a diferença de salário entre

homem e mulher diminuiu, mas

ainda falta muito para se equili-

brar essa balança.
Embora as mulheres, desde

1993, apresentem taxas de anos

de estudo superiores que a dos

homens, elas ainda sofrem mais

com desemprego e, quando em-

pregadas, ganham menos do que o

grupo masculino. Em 1996, 46%

da população feminina estava

ocupada ou à procura de emprego.

Em 2007, esse número havia subi-

do de forma significativa: 52,4%.

Ainda sim, a proporção era menor

que a do grupo masculino, que

alcançou, no mesmo ano, 72,4%.

Em 2007, mulheres negras

ganhavam apenas 34% do rendi-

mento médio de homens brancos,

enquanto as brancas ganhavam

62,3% desse valor. Segundo o

estudo, a renda média das mulhe-

res negras era de R$ 436, contra

R$ 649 dos homens negros, R$

797 das mulheres brancas e R$

1.278 dos homens brancos em

2007. Os números chocam, im-

pressionam e provocam a necessi-

dade de uma atitude. O primeiro

passo é não se calar diante do

cenário de injustiça.

Desigualdade
ainda preocupa
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SINDJUS E TSE DISCUTEM DEMANDAS DE SERVIDORES
Em reunião com o diretor-geral do TSE,

Miguel Campos e a secretária de Gestão
de Pessoal, Ana Cláudia Braga, o coorde-
nador-geral do Sindjus, Roberto Policarpo,
tratou de vários temas de interesse dos
servidores não só do Tribunal Superior, mas
de toda a Justiça Eleitoral. Policarpo discu-
tiu propostas para o novo Plano de Carreira
e pediu mais agilidade em quatro frentes
que são lutas históricas do Sindicato. Veja, a
seguir, os principais pontos discutidos.

ISONOMIA DOS AUXÍLIOS – Recente-
mente, foi criada e instalada uma Câmara
Técnica de Benefícios e Pessoal para uni-
formizar todos os benefícios do TSE e es-
tudar seu reajuste. Uma das novidades do
texto é que o auxílio pré-escolar passa a
se destinar ao dependente portador de de-

ficiência mental, de qualquer idade, desde
que comprovada por laudo médico. Policar-
po afirma que o aumento nos custos com
alimentação e educação deve ser repassa-
do ao valor do benefício. Além disso, a ques-
tão da isonomia deve ser encarada como
prioridade.

ISONOMIA NOS CARTÓRIOS – O Colégio
de Presidentes se manifestou favorável ao
projeto de isonomia das FCs dos chefes de
cartório. Essa é uma luta histórica encam-
pada por Policarpo, que tem se esforçado
muito para que o valor da FC paga aos che-
fes de cartórios seja o mesmo em todo o
país (um FC 06). O projeto também pede que
seja criada mais uma FC 1 para cada cartó-
rio. Embora esse projeto ainda esteja com o
relator, Miguel Campos afirmou que ele deva

se desenrolar em breve. Quintos em trami-
tação – O TSE analisa um processo admi-
nistrativo, motivado pelo Sindjus, sobre o
pagamento dos quintos. Policarpo já traba-
lha para viabilizar uma agenda com o rela-
tor, para negociar o aceleramento de seu
parecer e esclarecer possíveis dúvidas.

REMOÇÃO - A regulamentação pode sair
ainda em março. Segundo a minuta sob aná-
lise do diretor-geral, o servidor em estágio
probatório pode utilizar esse instrumento,
mesmo nos casos em que o edital do con-
curso vetou. A remoção também poderá
acontecer com ou sem permuta (atulalmen-
te, só ocorre com). Está em discussão a re-
alização de um concurso nacional para o
preenchimento dessas permutas de forma
democrática e transparente.

No dia 4 de março, o Conselho Na-
cional de Justiça iniciou o julgamento
do pedido de providências proposto pelo
chefe da Procuradoria da República no
Distrito Federal (PR/DF), onde solicita
que o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal (TJDFT) seja compelido a pro-
mover, contra diversos servidores do Tri-
bunal, procedimento de restituição ao
erário da Verba Remuneratória Desta-
cada (VRD).

Em julho de 2008, o Sindjus solici-
tou a intervenção no processo, de modo
a impedir que a restituição seja deter-
minada pelo CNJ. A intervenção do Sin-
dicato foi admitida pelo relator do caso,
o conselheiro Marcelo Nobre, quem, na
sessão de 4 de março, acolheu os fun-

Sindicato defende servidores no CNJ
TJDFT

damentos levantados pelo Sindicato e
sustentados na tribuna pelo advogado
Jean P. Ruzzarin.

O relator proferiu voto pela impro-
cedência do pedido da PR/DF – ou seja,
declarou que os servidores não devem
repor os valores percebidos a título de
VRD, porque recebidos de boa-fé pelos
servidores, que acreditavam na legiti-
midade e legalidade dos atos da admi-
nistração do Tribunal de Justiça, que de-
terminou o pagamento. Depois do voto
do relator, o conselheiro Jorge Mauri-
que pediu vista do processo, suspenden-
do o julgamento. A questão continuará
sendo acompanhado pelo Sindjus até a
solução do mérito, que deve reconhecer
o direito dos servidores do TJ.
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Sindjus faz debatesobre “sistema grifo”

MPDFT

Atendendo ao chamado do Sindicato, os ser-
vidores do MPDFT compareceram em peso aodebate sobre a implementação do controle bio-

métrico de ponto, o chamado “sistema grifo”.Durante mais de três horas de reunião, com apresença dos coordenadores do Sindjus Ana Pau-
la e Roberto Policarpo e do advogado do Sindica-
to, Jean Ruzzarin, discutiu-se a Portaria 34/PGJ e
os passos dados pela administração do MPDFTpara a implementação desse mecanismo.O “grifo” instaura um clima de desconfiança

e cerceamento em relação aos servidores, que se
sentem desvalorizados e pressionados pelo dis-
positivo que irá controlar a jornada de trabalho.
Para dar prosseguimento a essa luta, uma novareunião será marcada com os servidores após oSindjus tratar desse tema com o Procurador-Geral de Justiça, Leonardo Bandarra.
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