
Salários do
Executivo vão
aumentar

o Sindjus quer ouvir a sua

opinião sobre o Plano de

Carreira. Participe do

Encontro da Maturidade

em 23 e 24 de agosto.

Ligue 3224-9392.

Aposentado,

Os salários da elite do Executivo deve-
rão se aproximar do teto permitido (os R$
24,5 mil pagos aos ministros do STF). Este
será o resultado do pacote de reajustes
que o governo anunciará em breve, segun-
do matéria publicada pelo jornal Correio
Braziliense no dia 8.

Os beneficiados são auditores-fiscais
da Receita, auditores do trabalho, servido-
res do ciclo de gestão, analistas do Banco
Central, diplomatas, integrantes da carreira
de planejamento e pesquisa do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada e analis-
tas da Superintendência de Seguros Priva-
dos e da Comissão de Valores Mobiliários
(veja tabela abaixo).

Segundo o Correio Braziliense, “na
corrida pelos maiores salários estão na
frente, entre outros, os auditores-fiscais da
Receita. A categoria, que cruzou os braços
por 54 dias neste ano, terá os salários
elevados para R$ 16.680 neste ano, R$
18.260 em 2009 e R$ 19.451 em 2010.”

CARGOS
Auditor-fiscal da Receita (classe especial/padrão IV)
Auditor-fiscal do Trabalho (classe especial padrão IV)
Procurador da Fazenda Nacional (categoria especial)
Advogado da União (categoria especial)
Procurador Federal (categoria especial)
Defensor Público (categoria especial)
Procurador do Banco Central (categoria especial)
Analista de Finanças e Controle (classe especial/padrão IV)
Analista de Planejamento e Orçamento (classe especial, padrão IV)
Analista de Comércio Exterior (classe especial, padrão IV)
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (classe especial, padrão IV)
Analista do Banco Central (classe especial, padrão IV)
Diplomata (Ministro de Primeira Classe)
Analista Técnico da Susep (classe especial, padrão IV)
Analista da CVM (classe especial, padrão IV)
Técnico de Planejamento e Pesquisa (classe especial, padrão IV)

2008
R$ 16.680,00
R$ 16.680,00
R$ 16.680,00
R$ 16.680,00
R$ 16.680,00
R$ 16.680,00
R$ 16.680,00
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60

2009
R$ 18.260
R$ 18.260
R$ 18.260
R$ 18.260
R$ 18.260
R$ 18.260
R$ 18.260
R$ 17.347
R$ 17.347
R$ 17.347
R$ 17.347
R$ 17.347
R$ 17.347
R$ 17.347
R$ 17.347
R$ 17.347

2010
R$ 19.451,00
R$ 19.451,00
R$ 19.451,00
R$ 19.451,00
R$ 19.451,00
R$ 19.451,00
R$ 19.451,00
R$ 18.478,45
R$ 18.478,45
R$ 18.478,45
R$ 18.478,45
R$ 18.478,45
R$ 18.478,45
R$ 18.478,45
R$ 18.478,45
R$ 18.478,45

Na exposição de motivos para o re-

ajuste da remuneração do Executivo, o

governo diz que é preciso fixar os salá-

rios “em um patamar atrativo, que pro-

mova a retenção de bons profissionais

nas respectivas instituições”.

Segundo o coordenador geral do

Sindjus, Roberto Policarpo, “essa argu-

mentação mostra que está na hora da

categoria se movimentar. Sempre defen-

demos uma remuneração semelhante

para carreiras equivalentes. Mas os sa-

lários dos servidores do Judiciário e do

MPU estão muito defasados em relação

ao Executivo.”

Roberto ressaltou a importância dos

debates sobre o Plano de Carreira, que o

Sindjus está promovendo durante todo

o mês de agosto: “O servidor precisa to-

mar a frente e contribuir para a discus-

são da sua carreira. Se você comparar as

tabelas salariais verá que, no Executivo,

profissionais com a mesma formação re-

cebem muito mais. Com isso, os melho-

res quadros do Judiciário e MP acabam

fazendo concurso para outras áreas.”

É HORA DE PARTICIPAR!
PLANO DE CARREIRA

14 de agosto de 2008



Participação ativa
Ouvir todas as propostas e sugestões dos

servidores para o novo plano de carreira do
Judiciário e Ministério Público: este é o obje-
tivo do ciclo de debates que o Sindjus iniciou
na quarta-feira (13/8), e que começou com
os servidores do STJ e TRF/JF.

“Sem crescimento profissional não há car-
reira”, afirmou o coordenador geral do Sind-
jus, Roberto Policarpo, durante o encontro.
“Desde 89 estamos discutindo carreira no Ju-
diciário e MP. Agora é hora de chegar a um
resultado concreto”, disse.

Após ouvir os servidores, que participa-
ram ativamente do debate, o coordenador
propôs a formação de grupos de trabalho com
cinco pessoas em cada órgão, para coletar
todas as propostas e levá-las a uma reunião
conjunta no dia 27 de agosto. A idéia é fe-

char uma proposta a ser apresentada na reu-
nião da Fenajufe, em 30 e 31 de agosto.

A secretária de Recursos Humanos do STJ,
Kátia Bessa, e o secretário de Administração
do TRF/JF, Antônio Humberto de Sousa Brito,
participaram do debate com os servidores de
seus respectivos tribunais. Para Kátia Bessa,
“a discussão do plano de carreira deve ser
ampla. O Sindicato está abrindo um espaço
para reflexões sobre vários pontos importan-
tes que devem ser apresentados e avaliados
pelos servidores.”

O secretário Antônio Humberto ressaltou
a importância das discussões promovidas pelo
Sindjus: “É ótima a iniciativa do Sindjus de apro-
fundar as discussões sobre o plano de carreira.
Devemos discutir muito bem as propostas e
todos os servidores devem participar.”

Roberto Policarpo no debate no STJ: “Sem crescimento profissional não há carreira”

ACOMPANHE OS DEBATES15/08 – STF, 14h, Pleno do CNJ
15/08 – STM, 17h, Auditório
20/08 – TST, 14h, Auditório
20/08 – TRT, 16h, Saguão do Pleno
21/08 – MPF, 13h30, Auditório JK
21/08 – TRE, 17h, Auditório
22/08 – TSE, 14h, Auditório
22/08 – TJDFT, 16h, Tribunal do Júri

SINDJUS • Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF

“O Sindicato está de parabéns por
essa iniciativa. Todos os associados
têm a obrigação de participar.”
Antônio Carlos de Aquino,
técnico judiciário do STJ

“O debate aproxima o servidor da
realidade da carreira hoje. Todos têm
alguma contribuição a dar.”
Carlos David Gadelha,
analista judiciário do STJ

“A mobilização é o que fortalece a
categoria. O Sindicato já tem legitimi-
dade reconhecida e a participação dos
servidores gera ainda mais força.”
Rossana da Cunha Gehlen,
analista judiciária do STJ.

“Precisamos nos unir. O Sindicato está
cumprindo seu papel de conscientizar
os servidores. Cabe a eles mostrar
interesse.”
Ana Cristina Alves de Lima,
técnica judiciária do TRF/JF

“Gostaria que meus colegas se inte-
ressassem mais. O Sindicato nada
mais é que a força dos servidores.”
Geraldo Magela,
técnico judiciário do TRF/JF

“Temos que acelerar o processo para
obter salários justos. Todos têm que
ajudar o Sindicato a garantir nossa
carreira.”
Leandro Faria Mendonça Caixeta,
analista judiciário do STJ

FALA, SERVIDOR

Em apenas três dias, cerca de mil

associados colaboraram com a Pesqui-

sa Sindjus 2008, respondendo o formulá-

rio na internet. Com isso vamos aprimorar

a sintonia com os sindicalizados para aten-

der melhor às suas reivindicações. Os parti-

cipantes concorrerão ao sorteio de 4 TVs

de LCD 32 polegadas, pela Loteria Fe-

deral. O primeiro sorteio será no dia

23 de agosto. O associado que

se inscrever primeiro tem mais

chances. Participe!

Prazer

em conhecer!

A Câmara aprovou ontem (13/08) oPL que amplia a licença maternidadepara seis meses. A lei vem corrigir afalta de sintonia entre a atual situa-ção e a recomendação da Organiza-ção Mundial de Saúde de que asmães amamentem por no mínimoseis meses. "O Sindjus continua emluta para fazer essa vitória da cidada-
nia se transformar em realidade noJudiciário e MPU", afirmou o coorde-nador geral Roberto Policarpo.

Uma vitóriada cidadania
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