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Valorizar os verdadeiros constru-
tores da Justiça brasileira: os servi-
dores públicos. Foi isso que o coor-
denador-geral do Sindjus, Policarpo,
defendeu no debate realizado pelo
Correio Braziliense no dia 26, com o
tema A Justiça que temos e a Justiça
que queremos. “Quem realiza os
atendimentos, quem entrega as inti-
mações, quem cuida da tramitação
dos processos não é o magistrado,
mas o servidor”, afirmou Policarpo.

Ele acredita que é esse profissi-
onal, que dedica sua vida à constru-
ção diária de uma sociedade mais
justa, o responsável por humanizar
e materializar a Justiça para o cida-
dão. “Para se ter a resposta para as
perguntas O que é Justiça, Como se
faz Justiça e Onde está a Justiça, é
necessário conhecer o dia a dia de
um analista e de um técnico Judici-
ário”, disse o coordenador-geral do
Sindjus.

Aos participantes do debate (o
vice-presidente do TJDFT, Romão Cí-
cero de Oliveira, a promotora Clau-
dia Chagas, do MPDFT, a presidente
da OAB-DF, Estefânia Viveiros, e  jor-
nalista Samantha Sallum, do Correio
Braziliense), Policarpo afirmou que
“a mídia e a sociedade ainda des-
conhecem o papel de protagonismo
dos servidores do Poder Judiciário e
do Ministério Público. Será a partir
da valorização desse papel que se
dará a aplicação de uma Justiça
mais antenada com as necessida-
des reais da população.”

No debate, Policarpo entregou
à mesa e ao público um artigo so-
bre a importância dos servidores
para a sociedade e para a Justiça
brasileira. Leia o artigo no site do
Sindjus: www.sindjusdf.org.br.

Justiça é o
servidor

Quem faz a

Na próxima sexta-feira (4/9), os mem-
bros do Conselho de Delegados Sindicais
irão se reunir e a sua contribuição será de-
cisiva para essa reunião, que tem por obje-
tivo debater e organizar a mobilização em
torno do novo Plano de Cargos e Salários.
Você terá o papel de analisar a versão final
do anteprojeto produzida e apresentada
pelos Diretores e Secretários-Gerais, contri-
buindo com idéias, críticas e sugestões.

 Realizando debates setoriais, em cada
local de trabalho, o Sindjus reafirma seu
propósito de construir um plano em con-
junto com a categoria. Desde o início tem
sido assim e agora não será diferente. Por-

O debate é com você
tanto, procure o seu delegado sindical e
participe deste debate. Todos os encami-
nhamentos dos servidores serão levados
para a reunião do Conselho, na próxima
sexta, onde serão analisadas e submeti-
das à aprovação.

 Será a partir dos seus apontamen-
tos e do resultado dessa reunião que o
Sindjus se posicionará frente à proposta
dos Diretores e Secretários-Gerais, defen-
dendo, de forma intransigente, os interes-
ses da categoria que o legitima. Além de
promover o debate, a reunião definirá o
caminho de mobilização para que o pro-
jeto seja aprovado.
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A versão final da proposta dos DGs e SGs para o novo PCS estará à disposição
dos servidores em nossa página eletrônica: www.sindjusdf.org.br. Cabe a você
estudá-la e emitir sua opinião. Se você quiser informações sobre o delegado que
representa seu local de trabalho, ligue para o SAF 3212-2613. Não deixe de par-
ticipar. Afinal, seu futuro está em debate.

INFORME-SE, PARTICIPE
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AQ Temporário, passivos e Plano de Car-
reira foram os principais temas discutidos na
quinta (27/8) pelo coordenador de Adminis-
tração e Finanças do Sindjus, Jailton Man-
gueira, e o chefe de gabinete do TJDFT, Char-
leston Reis Coutinho.

Atendendo a uma reivindicação antiga dos
servidores, Jailton cobrou a regulamentação
do Adicional de Qualificação Temporário, uma
conquista do PCS III (Lei 11.616/06). O TJ foi o
único que ainda não regulamentou essa ma-
téria. Charleston informou que a portaria que
trata da regulamentação já está na Presidên-
cia e deve ser assinada na próxima semana.

Segundo ele, a parte operacional (enten-
da-se a criação dos sistemas de informática
necessários para atender o grande volume de
demandas do TJDFT) já está finalizada. Deste
modo, assim que a portaria entrar em vigor,

AQ temporário sai ainda este ano
TJDFT

os servidores que possuírem conjunto de ações
de treinamento já poderão dar entrada no Adi-
cional de Qualificação Temporário, que pode
chegar até 3% do vencimento.

PASSIVOS – Outra bandeira do Sindicato
tratada na reunião foi a dos passivos. Char-
leston afirmou que o Tribunal está empenha-
do em solucionar essa questão, tanto que
vem fazendo um levantamento do que pode
ser economizado, em matéria de crédito pró-
prio, para que o dinheiro seja utilizado no
pagamento dessas dívidas. No entanto, ga-
rantiu que a maior parte dos recursos depen-
de de créditos suplementares que foram pe-
didos ao governo federal.

O chefe de gabinete reiterou o compromis-
so do presidente do TJDFT, Nívio Gonçalves, de
que o total de verbas que o Tribunal conseguir

Em reunião com o chefe de gabinete, Sindjus cobra providências para o pagamento imediato de
direitos conquistados pelos servidores. Passivos e Plano de Carreira também fizeram parte da pauta

para o pagamento dos passivos será devida-
mente dividido entre magistrados e servidores,
conforme solicitação feita pelo Sindjus. Sem dú-
vida, essa foi uma grande conquista do sindica-
to conseguiu para a categoria.

ESTÁGIO PROBATÓRIO – Jailton Mangueira
frisou que o estágio probatório é uma con-
quista de mais de quatro anos, mas que ainda
não beneficiou os servidores do TJDFT, porque
os levantamentos das situações funcionais de
cada servidor estão atrasados. Ele que esse
procedimento seja concluído imediatamente
e que o presidente do Tribunal reconheça for-
malmente a dívida. Charleston garantiu que
até o fim de setembro a dívida será reconheci-
da e poderá entrar no cálculo dos passivos.
Ou seja, os servidores poderão receber o es-
tágio probatório ainda este ano.

O filiado Sindjus pagará só metade do  ingresso para a Casa Cor

deste ano, que acontece no Clube do Servidor, de 26 de setembro a 4 de

novembro. Aproveite essa oportunidade para visitar a mostra – o maior

evento da América Latina na área de arquitetura, decoração, design e

paisagismo. A Casa Cor acontece anualmente em um imóvel totalmente

redesenhado e decorado por um grupo de profissionais. Cada ambiente

é assinado por um deles, que costumam alinhar o projeto com as últi-

mas novidades em arte, materiais, equipamentos e design. Para ter

direito ao desconto, basta apresentar a carteirinha de filiado ao Sindjus

na bilheteria do evento. Se você ainda não tem se filiou ou não tirou sua

carteira, ligue para o serviço de atendimento do Sindicato: 3212-2613.

FILIADO TEM 50% DE DESCONTOCASA COR 2009

TSE: SINDJUS REIVINDICAMUDANÇA DE CARGO
Nesta sexta, dia 28, o Sindjus encaminhouao TSE ofício para reivindicar a alteração danomenclatura do cargo público de Técnico Judi-ciário da Especialidade Operação de Computa-dores e criar a especialidade para designaratividades dos servidores da área de Tecnologiada Informação.

Segundo o Sindicato,  os servidores ligados àTecnologia da Informação exigem a retirada danomenclatura atual porque está ultrapassada.Os cargos de operador de computador e digita-dor caíram em desuso há muitos anos. A no-menclatura correta, que está diretamente rela-cionada às atividades dos profissionais da naJustiça Eleitoral, é Técnico Judiciário da Especia-lidade Suporte em Tecnologia da Informação.Com essa medida, o Sindjus não pretendealterar as atribuições dos cargos dos servidores,mas sim deixar clara a correta importância dotrabalho desenvolvido.


