
Na próxima sexta-feira (22/02), servi-
dores do TRE e TSE estão convidados 
a participar do II Encontro Nacional 

sobre Assuntos da Justiça Eleitoral. O evento 
será realizado no Hotel Nacional, a partir das 
9h, e tem como objetivo debater questões 
que preocupam os servidores, como a fede-
ralização da Justiça Eleitoral, a isonomia das 
FCs das chefias de cartório, o orçamento no 

Os coordenadores do Sindjus e da 
Fenajufe Roberto Policarpo e Cledo 
Vieira participaram de audiência, 

na última semana (12/02), com o assessor 
de Planejamento, Orçamento e Finanças 
do Conselho Superior da Justiça do Traba-
lho – CSJT - Marcelo Barros Marques, para 
tratar da quitação do passivo da correção 
do enquadramento da JT.  É que, embora já 
tenham promovido a correção do enquadra-
mento, os Tribunais Regionais do Trabalho 

ainda não pagaram o passivo existente 
(desde o efetivo exercício dos servidores 
interessados, que prestaram concurso antes 
da Lei 9.421, de 1996, e foram nomeados 
depois dela). 

No encontro, Policarpo e Vieira destaca-
ram que, diferentemente do TST e de outros 
órgãos do Judiciário, o restante da Justiça 
do Trabalho tem protelado o pagamento 
da dívida, com efeitos nocivos não só para 
os servidores, mas também para os cofres 

públicos. Uma vez que, com a demora, ao 
principal da divida acumulam-se juros de 
mora e correção monetária. 

No mesmo dia, os coordenadores tam-
bém solicitaram providências sobre o caso 
junto ao Presidente do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, Ministro Rider Nogueira 
de Brito, no sentido de adotar medidas ur-
gentes para autorizar os TRTs a efetuarem o 
pagamento, com os créditos orçamentários 
previstos para o exercício 2008.
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Sindjus quer pagamento de passivos 
dos servidores do TRT

PROGRAMAÇÃO (Acompanhe o horário de cada tema) 

9h – Abertura 

9h30 – Tema: Federalização da Justiça Eleitoral 11h30 – Tema: Isonomia das FC das Chefias de Cartório 13h00 – Intervalo para almoço 
14h – Tema: Orçamento na Justiça Eleitoral 
15h45 – Intervalo para lanche 
16h – Tema: Condições de trabalho - assédio moral;            requisitados e terceirizados 

17h30 – Propostas e encaminhamentos 
19h - Encerramento 

TSE e as condições de 
trabalho (terceiriza-
dos, assédio moral e 

requisitados) 
Para o coor-

denador-geral do 
Sindjus, Roberto 

Policarpo, trata-se 
de uma grande oportunidade para se traçar 
um plano de luta unificado para os servidores 
da Justiça Eleitoral. “A participação de cada 
servidor neste encontro é fundamental para 
construirmos um debate amplo e democrá-
tico em torno de nossas reivindicações. Após 
a exposição de idéias, tenho certeza de que 
sairemos fortalecidos em nossa luta”, afir-
mou. Policarpo abordará, no evento, o tema 
“Isonomia das FCs das Chefias de Cartório”, 
previsto para as 11h30 (ver programação). 

Portanto, se você se interessou, tem 
até as 11h desta quinta-feira (21/02) para 
se inscrever. Basta enviar um e-mail para 
inscricao@sindjusdf.org.br, informando o 
seu nome, órgão e telefone. Se preferir, entre 
em contato com a nossa Central de Atendi-
mento (3224-9392) e faça a inscrição por 
telefone. A lista completa dos nomes será 
enviada para a Fenajufe, garantindo assim a 
sua participação. 
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Trabalhadores de todo o país tiveram 
uma grande vitória, com a  ratificação 
das convenções 151 e 158 da Orga-

nização Internacional do Trabalho (OIT), no 
último dia 15. A ratificação, assinada pelo 
presidente Lula em encontro com um grupo 
de líderes sindicais, dentre os quais o coor-
denador-geral do Sindjus, Roberto Policarpo, 
é importante para todos pelos avanços que 
significam. A Convenção 151, por exemplo, 
assegura o direito de negociação sindical a 
todos os servidores públicos. Já a Convenção 
158 impede e cria regras para a demissão 
sem justa causa.

Por esse motivo, a ratificação das duas 
convenções foi comemorada como uma 
data histórica pelas lideranças da CUT Na-
cional e de diversas confederações e enti-
dades, tanto do setor público como privado. 
Após a assinatura pelo presidente Lula, os 
documentos foram encaminhados aos pre-
sidentes da Câmara dos Deputados, Arlindo 
Chinaglia (PT-SP), e do Senado, Garibaldi 
Alves (PMDB-RN).

“Nos 25 anos da CUT, estamos concreti-
zando uma etapa decisiva para transformar 

em realidade uma luta nossa que vem desde 
antes da fundação da Central. É um dia re-
almente histórico”, afirmou o presidente da 
CUT, Artur Henrique, para quem essa ação 
política é resultado direto da  repercussão da 
4ª Marcha da Classe Trabalhadora e de todo o 
processo de luta das três últimas décadas. 

Os filiados pediram e o Sindjus 
acatou. Como forma de atender 
à procura dos servidores interes-

sados em participar do concurso literário 
Raquel de Queiroz, promovido pelo sindi-
cato em sua segunda edição - sobretudo 
diante do período de férias e de recesso 
de final de ano, a diretoria decidiu pror-
rogar a data de inscrição para os partici-
pantes, que agora passa a ser 10 de abril 
e não mais 29 de fevereiro.

Com a mudança, será possível que 
todas as pessoas com trabalhos já ela-
borados em prosa e poesia que tenham a 
intenção de participar de um evento des-
te tipo despertem seus dotes literários. 
Afinal, o objetivo do Sindjus é justamente 

incentivar o surgimento de 
novos nomes e fomentar a 

produção dos escritores 
do judiciário e do MPU. 
A inscrição é gratuita e 
deverá ser efetivada na 
sede do sindicato, de 

segunda a sexta-
feira, das 9 às 18 
horas. Participe!

O Cefis está com mais uma atração para 
os filiados, durante o final de semana. É 
que o restaurante do clube do Sindjus, 

que já possui um cardápio bom e diferenciado 
(voltado para comidas típicas bem ao gosto 
daqueles que curtem um programa campes-
tre), apresentará, daqui por diante, um valor 
módico para o almoço nos sábados e domin-
gos – de R$ 12,90 por quilo. 

Esse novo valor, bem mais em conta para 
quem quiser levar família e convidados para 
passear no Cefis, segundo os responsáveis 

pelo restaurante, tem o apoio do Sindjus e 
objetiva facilitar ainda mais a vida daqueles 
que procuram o clube. Uma vez que muita 
gente costuma levar gêneros alimentícios de 
casa para almoçar no local - se por um lado é 
gostoso fazer um piquenique como nos velhos 
tempos, por outro a prática também é mais 
trabalhosa para as pessoas interessadas em 
momentos de lazer. Além disso, nem todos 
possuem disponibilidade de tempo para 
preparar refeições com antecedência e levar 
consigo para o Cefis. 

Sendo assim, com os novos valores do 
restaurante e a variedade do cardápio, o 
astral do programa passa a ser ainda mais 
incrementado. Aproveite e desfrute dos 
demais serviços oferecidos pelo clube, tais 
como piscinas, quadras de futebol, 
parques para crianças e cachoeiras, 
entre outros. Afinal, o Cefis foi 
feito para você, servidor. É só 
reservar seus convites.

Ratificadas as Convenções 151 e 158 da OIT

Concurso tem 
inscrições 

prorrogadas

Restaurante do Cefis agora 
tem valor módico
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Solenidade de ratificação das duas convenções da OIT, no Palácio do Planalto, 
contou com presença de representantes do Sindjus


