12 de março de 2012

ELEIÇÕES 2012
Assembleia dia 15/3
às 17h30, no TST,
térreo, para definir a
comissão eleitoral

PCCR +
movimentação

= união

No intuito de beneficiar o conjunto de
servidores buscando, inclusive, resolver a
gravíssima situação dos que estão nas carreiras iniciais, o Sindjus deu entrada na
semana passada nos requerimentos pedindo a movimentação extraordinária. A medida é uma forma de valorizar financeiramente os servidores que ainda não chegaram ao final da carreira (entenda o que é

a movimentação na página 2).
Agora, duas campanhas correm ao
mesmo tempo: a movimentação extraordinária e a aprovação do PL 6613/09,
que busca equiparar o salário dos servidores do Judiciário com carreiras análogas. São duas campanhas com o mesmo
objetivo: valorizar os servidores, independentemente do tempo de carreira. Duas

FIQUE POR DENTRO

CFT
Está convocada para quarta-feira
(14), às 10h, no Plenário nº 4, do Anexo II da Câmara dos Deputados, a primeira reunião ordinária da CFT de
2012. Até o fechamento desta edição,
a pauta da reunião era composta por
10 requerimentos e seis projetos de
lei. O PL 6613/09 não consta da pauta. No entanto, o deputado Policarpo
pretende apresentar requerimento de
inclusão de pauta.

campanhas complementares que necessitam da união e do empenho da categoria
para que todos saiam vitoriosos. Duas campanhas possíveis de serem conquistadas
ainda neste semestre.
Esse conjunto de coisas: união da categoria e momento político pode garantir
a aprovação do PL 6613. Porém, isso só se
confirmará com a sua participação!

Não podemos perder essa oportunidade! A disputa entre PMDB e
PT continua. Prova disso é que tanto o líder do governo no Senado
quanto na Câmara foram substituídos. “Precisamos aproveitar dessa crise e pressionar os deputados
a levar nosso projeto à votação.
Para isso, temos que fazer pressão”, conclamou o coordenador
Cledo Vieira.

No dia 8 de março, o deputado
Policarpo recebeu novamente a relatoria do PL 6613/09. “Alguns deputados acreditavam que o Planalto
tentaria impedir que Policarpo ficasse na comissão e na relatoria. Isso
não se confirmou e é uma boa notícia, já que a agilidade de Policarpo
em enfrentar o reajuste zero do governo favorece diretamente os servidores”. Antônio Augusto Queiroz,
assessor parlamentar do DIAP.
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Entenda a Movimentação Extraordinária
Cabe, de início, diferenciar os dois
institutos: a progressão funcional e a
movimentação extraordinária. No primeiro, a elevação de padrão dentro do
próprio cargo observa as limitações e
os requisitos legais. O segundo caracteriza-se pela excepcionalidade, dispensa de avaliação de desempenho e
não-sujeição a interstício básico. Dependente, portanto, do interesse da
Administração, respaldada por dotação
orçamentária para este fim. Inexistência de óbice legal para a movimentação extraordinária, mormente porque a
11415 e 11416 não inovaram no tratamento da matéria, continuando a disciplinar apenas a progressão ordinária,
cujos requisitos, ademais, já se encontravam previstos na legislação anterior, como a mudança para a referência
imediatamente superior (art. 2° do Decreto 84.669/80), avaliação de desempenho (art. 4° do Decreto 84.669/
80) e interstício mínimo de 12 meses
(art. 6° do Decreto 84.669/80);

CAMPANHA CHEGA
ÀS REDES SOCIAIS
Os servidores podem contribuir com a causa da movimentação extraordinária através das
redes sociais. O analista do STJ Mario Figueiredo criou na sexta-feira passada (dia 9) o grupo
de discussão ”Movimentação Extraordinária Já”
no Facebook. O objetivo é apoiar o Pedido de
Progressão e Movimentação Extraordinária para
os novos servidores de todos os órgãos do Judiciário e do Ministério Público, solicitado pelo
sindicato na semana passada.
Segundo Mario Figueiredo, a intenção ao
criar o grupo foi iniciar um movimento de pressão pela movimentação extraordinária, que

Assembleia no TJ discutirá
Movimentação Extraordinária
Reivindicar uma remuneração
compatível com as funções desempenhadas pelos servidores em início de
carreira no poder Judiciário e Ministério Público é o principal objetivo do
Sindjus que, na semana passada, entrou com pedido de Progressão e
Movimentação Extraordinária.
Agora, chegou a hora de você, filiado, participar dessa luta. O Sindjus
convoca os novos servidores do TJDFT
a comparecerem à assembleia, a ser
realizada nesta quarta-feira (14), às
16h, no Tribunal Pleno, Bloco D, para
contribuir e discutir os novos rumos
dessa movimentação.
A argumentação dos requerimentos atuais apresentados pelo Sindjus
segue a mesma linha de ação feita
pelo sindicato em 2000, na época,
aceita pelos tribunais: que os regimentos internos regulam a Movimentação
Extraordinária, diferentemente da Ordinária, que é disciplinada pelas Leis
11.415 e 11.416/06. Portanto, cabe
somente aos órgãos do Judiciário e
do MPU implantar esse instrumento
de valorização dos servidores.
O tema Movimentação Extraordinária vem ganhando força entre os
servidores, que estão insatisfeitos com

não acontece há muito tempo. “Antes de ser
servidor do STJ, fui técnico do MPU e tive esse
benefício, mas atualmente apenas os que estão no final de carreira sabem exatamente o
que é isso”, lamenta.
No grupo, Mario solicitou aos colegas que
se unam em torno da medida, que considera
duplamente vantajosa: promove a união da
categoria, com a redução de diferenças salariais internas, e demonstra comprometimento da alta administração com os anseios dos
servidores, por ser uma medida administrativa e interna.

a remuneração aquém dos percebidos
por categorias semelhantes no Legislativo e até no Executivo. Além disso, os
requerimentos têm dado o que falar porque há possibilidade concreta de adoção desse instrumento pelo Judiciário
e Ministério Público.
Você, servidor do TJDFT, está sendo aguardado nesta quarta-feira para
contribuir com novas ideias e ações
para conquistar essa vitória. Segundo
os cálculos, 80% de vocês (servidores
novos) ainda não atingiram o final de
carreira e podem se beneficiar com a
aprovação do pedido de movimentação extraordinária. Venha dar sua participação e repetir o sucesso já alcançado
em outras ocasiões transformando assim
o presente e o futuro de sua carreira.
O quê?
Assembléia com novos servidores
do TJDFT
Quando?
14 de março, quarta-feira, às 16h
Onde?
Tribunal Pleno Bloco D (Palacinho)
Por quê?
O Sindjus quer a sua colaboração para
Movimentação Extraordinária

“Acho que todos os filiados devem participem desse grupo e contribuir para essa causa”, disse o coordenador do Sindjus Berilo Leão.
“Em tempos como esse, a união real e virtual
de todos é essencial para um resultado positivo”, completou ele.

Como entrar no grupo:
basta ter uma conta no Facebook, escrever “Movimentação Extraordinária Já” na
barra de pesquisa, clicar no link e solicitar a participação.
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