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para resolver passivos do TJDFT
O Sindjus está em trabalho permanente para resolver a

questão dos pagamentos atrasados dos servidores do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal. Prova disso é que o coordenador-
geral do Sindicato, Roberto Policarpo, tem mantido contato fre-
qüente com o chefe de gabinete do TJDFT, Charleston Reis
Coutinho, para tratar do pagamento dos passivos. Uma luta
que vem sendo travada desde o ano passado, mas que se apro-
xima da solução.

LIBERAÇÃO DA VERBA - Em uma das últimas conversas,
Charleston informou a Policarpo que o presidente do Tribunal,
desembargador Nívio Geraldo Gonçalvez, falou pessoalmente
com o secretário executivo do Ministério do Planejamento, João
Bernardo, para pedir a liberação da verba para o pagamento
dos quintos, estágio probatório e outros passivos. O secretário
prometeu se empenhar nessa demanda. No entanto, até o fe-
chamento desta nota ainda não há resposta definitiva sobre a
liberação desse montante.

ANTERIORIDADE DOS CRÉDITOS - Recentemente, o
desembargador respondeu a um ofício encaminhado pelo
Sindicato referente ao respeito à anterioridade dos cré-
ditos de mesma natureza já constituídos. O ofício requer
que o Tribunal se empenhe, liquide e pague administrati-
vamente os créditos já reconhecidos, sempre observando
a ordem cronológica de reconhecimento das dívidas, pa-
gando-se sempre antes os créditos anteriormente consti-
tuídos. O Sindjus também pede que mediante fixação da
dotação orçamentária disponível, o pagamento seja divi-
dido igualmente para todos aqueles que detêm direito de
crédito, sem distinção entre servidores e magistrados.

PASSIVOS LEGAIS - Na resposta, o desembargador infor-
ma a Policarpo que o pagamento administrativo dos créditos já
reconhecidos será realizado observando a disponibilidade or-
çamentária e a proporcionalidade dos créditos, a serem distri-
buídos entre magistrados e servidores sem preterição. O ofício
ainda esclarece que os principais passivos devidos pelos tribu-
nais já foram considerados legais pelo STF. Desta forma, o
desembargador, consolidando procedimentos já consagrados
em sua administração, fará jus ao pedido pelo Sindicato.

Trabalho permanente

Confira o ofício-resposta

na íntegra no nosso site:

www.sindjusdf.org.br
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Sindjus e Caixa
estreitam relação

O coordenador-geral do Sind-
jus, Roberto Policarpo, reuniu-se re-
centemente com a superintendên-
cia regional da Caixa Econômica
Federal para tratar de assuntos de
interesse da categoria, como o con-
vênio para habitação, valores das
taxas cobradas e patrocínio para
as Olimpíadas que serão realizadas
pelo Sindicato em 2009. A visita da
gerente regional do Judiciário, Tere-
za Cristina, e dos gerentes Gabriel
Domingues (Agência CEF/STJ), Jane-
te Ramos (Agência CEF/STJ) e Luis
Carlos Araújo (Agência CEF/Conjun-
to Nacional) à sede do Sindjus teve
o propósito de estreitar a comuni-
cação e o conhecimento entre as
instituições.

Durante a conversa com o coor-
denador-geral do Sindjus, Roberto Po-
licarpo, os gerentes demonstraram

um grande interesse em firmar uma
parceria mais extensa com o Sindica-
to. Há uma série de produtos ofereci-
dos pela Caixa que podem benefici-
ar, de forma especial, os filiados. Des-
te modo, está em estudo um acordo
de cooperação que seria firmado en-
tre Sindjus e Caixa.

Entre as novidades para o servi-
dor público do Judiciário e do MPU
está a queda na taxa de consigna-
ção. Os gerentes defenderam que a
Consignação CAIXA é um emprésti-
mo que não exige avalista, com taxa
de juros especiais e prestações debi-
tadas diretamente na folha de paga-
mento. E diante do cenário de redu-
ção das taxas de juros a Caixa redu-
ziu a taxa e ampliou o prazo de pa-
gamento: a partir de 1,37% a.m. com
prazo de até 72 meses ou 1,42% com
prazo de 73 a 96 meses.

Policarpo e Tereza Cristina, gerente regional do Judiciário: benefícios para filiados

Convênios para habitação e valores das taxas estão entre
os pontos de um possível acordo cooperação com a CEF

COMISSÃO INTERDISCIPLINAR

TV Sindjus
acompanha
trabalhos

No dia 3 de fevereiro, a Comissão In-

terdisciplinar que discute o novo Plano

de Carreira dos servidores do Poder Ju-

diciário retomou suas atividades, anali-

sando a metodologia de trabalho a ser

adotada em 2009 e o conteúdo das pro-

postas. O coordenador-geral do Sindjus,

Roberto Policarpo, participou da reunião

defendendo a celeridade na formulação

do anteprojeto. A nova edição da TV

Sindjus traz mais informações sobre a

retomada dos trabalhos da comissão, in-

clusive com entrevistas exclusivas com

Amarildo de Oliveira (presidente da Co-

missão) e Roberto Policarpo. Nesta se-

mana, o debate na comissão continua.

Policarpo, como membro titular da co-

missão, tem presença confirmada em

todos os encontros. Acompanhe a edi-

ção da TV Sindjus acessando o nosso

site: www.sindjusdf.org.br.

Com a chamada “Querem lucrar com
a crise. A classe trabalhadora não vai pa-
gar esta conta”, a Central Única dos Tra-
balhadores (CUT) convocou para, esta
quarta-feira (11/02), um “Dia Nacional de
Luta Pelo Emprego e pelo Salário”. Estão
previstas mobilizações em diferentes re-
giões do País. Entre as reivindicações
apresentadas pelo presidente cutista,
Artur Henrique, está a de usar o superá-
vit primário para garantir programas so-
ciais e investimentos em obras que ge-
rem empregos. Artur também propõe
atenção especial aos investimentos pú-
blicos: “é essencial que o Governo Fede-
ral, por meio do BNDES, Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal e do PAC (Pro-
grama de Aceleração do Crescimento)
mantenha e até amplie os investimentos
em obras que gerem emprego e renda”.

DIA NACIONAL DE LUTACONTRA A CRISE


