
25 de novembro de 2008
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Sindjus com o

presidente do TJ no

nosso site:

LEIA

www.sindjusdf.org.br

Na última sexta-feira (21), o coor-
denador-geral do Sindjus, Roberto Poli-
carpo, entregou ao Ministro Chefe da
Advocacia-Geral da União (AGU), José
Antônio Dias Toffoli, um documento que
destaca pontos decisivos para a resolu-
ção do pagamento dos passivos.

Considerando que o cenário atual
já se mostra tranqüilo em favor dos
servidores, Roberto Policarpo ressaltou
que é essencial que a Advocacia-Ge-
ral da União se manifeste de forma a
pacificar o conflito em torno da ques-
tão dos passivos.

Os pagamentos devidos aos servi-
dores do Judiciário exigem um posicio-
namento do Orçamento. Os valores

apresentados à Secretaria de Orçamen-
to Federal tratam dos quintos, entre
outros passivos. Segundo Policarpo, há
um número considerável de decisões
transitadas em julgado. Se destacarmos
somente o Judiciário, a maioria com pre-
catórios expedidos, já está caracteriza-
do um verdadeiro conflito judicial.
“Esse desajuste entre Justiça e servido-
res provoca desgastes e gastos desne-
cessários de recursos financeiros e hu-
manos”, considera.

O Sindjus quer contribuir para a dis-
cussão de forma a garantir o pagamen-
to dos passivos. “A Advocacia Geral da
União também está se desgastando nes-
se processo, pois segue em defesa de

uma causa que já tem solução pacífica
no âmbito do Superior Tribunal de Justi-
ça”, afirma Roberto Policarpo.

O Sindjus entende que o conflito
pode e deve ser resolvido de forma rá-
pida e eficaz. A AGU pode contribuir
para as negociações de modo a firmar
o reconhecimento administrativo de di-
reito. Dessa forma, o Sindicato poderá
firmar um acordo com a administração
pública de forma a solucionar os as-
pectos orçamentários e ajustar o acor-
do do pagamento dos passivos.

A íntegra do documento entregue por
Policarpo ao Ministro Chefe da AGU
pode ser consultada pelos filiados no
nosso site: www.sindjusdf.org.br

Pelo pagamento dos passivos
Coordenador-geral do Sindjus pede providências à AGU para resolver o conflito de forma rápida

Roberto Policarpo (dir.) com o Ministro Chefe José Antônio Toffoli: “Desajuste entre AGU e servidores provoca desgastes desnecessários”
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O Sindjus disponibilizou para os servidores a
primeira versão do Plano de Carreira, no site
www.sindjusdf.org.br. O texto é resultado de uma
série de discussões promovidas pelo Sindicato du-
rante todo o segundo semestre deste ano, em semi-
nários setoriais, reuniões e oficinas em grupo coor-
denadas pelo especialista em gestão de pessoas
Angelino Rabelo dos Santos.

Nesta segunda-feira, dia 24, o professor Angeli-
no conversou on line com os servidores, no chat
criado pelo Sindjus para tirar dúvidas sobre a pri-
meira versão do Plano. Veja a seguir alguns trechos.

Há projeto semelhante quanto à carreira
do MPU, uma vez que o Sindjus também reali-
zou seminários em diversas unidades do Mi-
nistério Público?

Certamente que sim. Nosso desafio é fazer uma
reestruturação do Plano de Carreira dos servidores
do MPU também, o mais rápido possível. Teremos
como referência a versão preliminar do projeto apre-
sentado aqui. Tivemos a preocupação de estruturá-
lo levando em conta o planejamento (diagnóstico e
diretrizes), estruturação de cargos e carreira, estru-
turação de vencimentos e política de remuneração,
entre outros aspectos técnicos.

A criação do cargo de Assistente Judiciá-
rio estaria relacionada à política de diminui-
ção de terceirizações no serviço público?

Esse cargo é uma transformação do cargo de
Auxiliar existente em alguns tribunais. Visa tam-

bém evitar terceirizações em áreas administrativas
e operacionais importantes para os tribunais.

Quais pontos vocês consideram que gera-
rão mais discussão?

 Acredito que as reestrutrurações de cargos e
vencimentos, assim como a política de desenvolvi-
mento. Estamos propondo um diferencial de quali-
dade na gestão das ações de treinamento, desenvol-
vimento e educação continuada, inclusive com a cri-
ação futura da Escola Judiciária.

A reestruturação de cargos, apesar polêmi-
ca, parece ser legalmente possível e inclusive já
endossada pelo STF, por meio de Adin, se não
estou equivocado. Já os vencimentos parecem
buscar diminuir a distorção dos vencimentos
entre os Três Poderes. Seria isso mesmo?

A reestruturação de vencimentos tem dois obje-
tivos: assegurar melhor eqüidade e justiça interna e
equilibrá-los com os subsídios dos outros Poderes.

O apoio dos Ministros dentro do Poder Ju-
diciário é fundamental. Citamos aqui as inter-
venções feitas pela Ministra Elle Gracie para a
aprovação do último PCS. Parece que ela pres-
sionou mesmo e a coisa acabou saindo!

A negociação é fundamental em um processo
como esse, especialmente nesse momento que es-
tamos vivenciando. Tancredo Neves dizia que a polí-
tica é a arte de tornar possível aquilo que parece
impossível. Em negociação isso também é fato.

Servidores debatem on line
o novo Plano de Carreira

“Sou servidor do STJ e

apresentei um trabalho

do qual constou um

gráfico retratando a

rotatividade de técni-

cos e analistas no STJ.

Não tenho o resultado

aqui em mãos, entre-

tanto foi espantoso.

Parece que, em 2004, a

rotatividade chegou a

25% dos servidores que

entraram em exercício.

Com certeza um Plano

de Carreira forte e

equilibrado, como o

que se pretende, seria

uma forma excelente

de incentivo.”

“Estou de acordo como procedimento quevocês têm adotado, nosentido de serem bas-tante cautelosos, por-que esse estudo trazem seu bojo mudançassignificativas e comvários reflexos.”

“Agradeço a todosas informações aquiobtidas e espero queesse contato seja sem-pre mantido! Parabénspor essa intenção
democrática!”

O Sindjus convoca todos os servidores a participar da esco-
lha dos delegados que representarão a categoria na Reunião
Ampliada da Fenajufe. Na Reunião, que acontece nos dias 29 e
30 de novembro, os delegados apresentarão propostas para o
novo Plano de Carreira. Sua participação é fundamental para
escolher nossos porta-vozes e garantir uma discussão ampla e
dinâmica. Compareça à assembléia nesta quinta-feira (27),
no auditório da CUT, Ed. Venâncio V, subsolo, às 18h.

Assembléia elege delegados
para Reunião da Fenajufe

Nossa festa de final de ano está chegan-

do! Além do show com a banda O Rappa,

os filiados também vão curtir o som dos

DJs da Criolina, Barata e Pezão. As duas

atrações vão garantir diversão para to-

dos os gostos, do samba ao rock, do funk

à MPB. Não perca! Dia 5 de dezembro, a

partir das 22h, no Pavilhão de Exposições

do Parque da Cidade.

Diversão para

todos os gostos


