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Na manhã desta terça-feira (16/7)
ocorreu a segunda reunião entre Direto-
res e Secretários-gerais do Poder Judiciá-
rio e representantes da Comissão Inter-
disciplinar, com participação dos mem-
bros titulares Ramiro López (Fenajufe)  e
Policarpo (Sindjus/DF), dando continuida-
de a discussão em torno do anteprojeto
do novo Plano Carreira da categoria.

FC – A reunião começou com a interven-
ção do Diretor-Geral do STM, Moisés Fran-
cisco de Souza, que em razão de não estar
presente no encontro passado propôs re-
discutir o artigo que trata da ocupação
de Função Comissionada. Segundo a pro-
posta, aprovada na reunião passada, as
funções comissionadas seriam destinadas
privativamente aos servidores integrantes
da Carreira Judiciária, sendo 80% delas
destinas para servidores do quadro dos
órgãos do Poder Judiciário.

Moisés pediu a retomada da redação
original, da Lei 11.416/06, ao menos no
âmbito da Justiça Militar, porque, segun-
do ele, ela já representou um grande
avanço. Em seguida, o Diretor-Geral do
TST, sob o argumento de que a interiori-
zação da Justiça do Trabalho ficaria invi-
abilizada, subscreveu a proposta do STM.
Ramiro contra-argumentou dizendo que
é preciso discutir essa distorção em que
há tribunais com mais FCs do que servi-
dores de carreira na justiça do trabalho.
Sobre a JM, enfatizou que a Fenajufe re-
conhece as particularidades do STM, po-
rém ressalta a necessidade de trabalhar
uma fase de transição, buscando a ex-
clusividade das funções para a carreira.

Policarpo defendeu continuar os avan-
ços trazidos pela 11.416/06 de modo que,

Nova reunião com DGs aprofunda debate
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ao menos, 80% das FCs sejam destina-
das aos servidores do órgão e não ape-
nas da carreira. A proposta entrou em
votação e, em virtude do empate (4 a 4),
a Comissão ficou de analisar os impac-
tos dessa proposta na JM enquanto que
a JT irá levantar dados sobre as conseqü-
ências dessa mudança. Na próxima reu-
nião esses estudos serão apresentados e
os DGs irão definir a redação em relação
as FCs que entrará no plano.

AQ, GAE, GAS – Em relação à proposta
do reajuste do Adicional de Qualificação,
em razão da solicitação, feita por alguns
diretores, do impacto que isso causaria
no conjunto do plano e do comparativo
deste auxílio com outras carreiras, esse
tema ficou para a próxima reunião, as-
sim como a incidência da GAE e da GAS
sobre o último padrão, que também ca-
recem de estudos orçamentários. Em ra-
zão do tempo, o debate em torno da Es-

cola de Formação e do Conselho Con-
sultivo também foi adiado.

CARGO AMPLO – O debate sobre car-
go amplo, que deveria ocorrer na reunião
desta semana, ficou para o próximo en-
contro. O presidente da Comissão, Ama-
rildo de Oliveira, ainda está em processo
de coleta de material para embasar essa
discussão, visitando órgãos que já implan-
taram esse sistema.

TABELA – Foram expostas, de forma ain-
da superficial, as propostas de tabela
salarial construídas a partir da necessi-
dade de equiparação com o Executivo,
que já teve os novos vencimentos ga-
rantidos a partir de 2010. Segundo a
maioria dos DGs, o impacto orçamentá-
rio segue crescimento proporcional ao
plano anterior. Na próxima reunião,que
acontecerá dia 26/6, será apresentada
uma proposta de tabela consolidada.
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A construção do estacionamento na
parte externa do Fórum Leal Fagundes e
a regulamentação do Adicional de Quali-
ficação Por Ações de Treinamento foram
discutidas na reunião desta terça, dia 16/
6, entre os diretores do Sindjus Sheila Ti-
noco e Jailton Mangueira e o chefe de
gabinete da Presidência do TJDFT, Char-
leston Reis Coutinho.

Os diretores do Sindjus entregaram
um ofício para a Presidência do Tribu-
nal, relatando alguns fatos que ocorre-
ram na regulamentação da utilização
das vagas do estacionamento interno
do Fórum Leal Fagundes e solicitando
que o TJDFT tome providências urgen-
tes junto ao GDF para que seja realiza-
da a obra do estacionamento externo,
que amenizaria alguns problemas da-
quele local de trabalho.

Charleston Reis disse ainda que  rece-
beu garantia da Secretaria de Obras do
DF de que até o início da próxima sema-
na as obras serão iniciadas. O Sindjus
acompanhará esse processo de perto:
“Este será o nosso último prazo; caso a

TJDFT

Sindjus cobra providências sobre
o Fórum Leal Fagundes e o AQ

obra não seja iniciada, vamos sensibili-
zar cidadãos, servidores e outras entida-
des para cobrar uma atitude eficaz do
Tribunal”, afirmou Jailton Mangueira.

Em relação ao Adicional de Qualifi-
cação Por Ações de Treinamento, os di-
retores ressaltaram que, após quase três
anos de regulamentação da Lei 11.416/
06, sobre o Plano de Cargos e Salários,
o TJDFT ainda não aplicou esse adicio-
nal. Após a conversa com os represen-
tantes do Sindjus, Charleston Reis con-
vocou uma reunião o dia 17/6 com a
Secretaria de Recursos Humanos, a Se-
cretaria de Informática e o Instituto de
Formação do TJDFT.

O chefe de gabinete afirmou que a
reunião definirá os pontos principais
para a implantação do Adicional de Qua-
lificação. Ele se comprometeu a enviar
ao Sindjus informações sobre o sistema
que está sendo desenvolvido, bem como
o prazo final para a resolução definiti-
va da questão.

Leia no nosso site o ofício encami-
nhado ao TJDFT: www.sindjusdf.org.br

No dia 22 o Sindjus assume a dire-
ção do Clube do Servidor, em parceria
com a Advocacia-Geral da União (AGU).
O Clube será reativado depois de doze
anos fechado. O sindicato encomendou
o projeto arquitetônico do futuro espa-
ço ao arquiteto Toninho Alvetti, o mes-
mo autor do Teatro dos Bancários e do
Clube da CEB.

Na proposta, ainda em análise,
Toninho traça linhas modernas para o
clube. Ele procura manter a harmonia
entre o passado e o presente, para dar
cara nova às edificações e ao mesmo
tempo conservar características origi-
nais dos projetos da década de 1960.

A antiga piscina será substituída
por um complexo aquático com piscina
olímpica, semiolímpica, infantil e ram-
pas de saltos. O futuro Clube do Servi-
dor terá salão de múltiplo uso; hotel
com alojamentos, salas de aula, audi-
tórios e bibliotecas; restaurantes e
bares; quadras poliesportivas; campos
de futebol, sauna, churrasqueiras e
parques infantis.

Também será feito um teatro, cine-
ma e outros espaços culturais. “O
Sindjus quer devolver aos servidores
um espaço de lazer e entretenimento e
resgatar a oferta cultural que já foi a
marca do clube”, afirma Roberto Poli-
carpo, coordenador-geral do Sindjus.

Hoje, o que se vê no Clube do Ser-
vidor é o retrato do abandono. A estru-
tura se deteriora com o tempo e com a
falta de manutenção. As infiltrações
destroem o telhado do salão e da re-
cepção. A grama cresce até no piso da
antiga quadra de esporte. Nas piscinas,
azulejos quebrados e lixo. O salão do
clube era conhecido por ter a melhor
acústica do Distrito Federal. Foram
realizados bailes de carnaval, de soul,
charme, discoteca, competições de
equipes de som, festas de casamento e
de aniversário. Agora, está esquecido.
Ao todo, 150 mil servidores poderão
ser beneficiados com a reabertura do
local, no Setor de Clubes Norte.

UM NOVO CLUBE
DO SERVIDOR

Fonte: Jornal de Brasília

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (16/6) o

Projeto de Lei 5829/05, que cria 230 varas da Justiça Federal e 8.510 vagas,

entre cargos efetivos, comissionados e funções comissionadas. A proposta será

votada agora pelo Senado.

O projeto inicial, enviado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2007 ao Con-

gresso, previa a criação de 400 varas e 14,8 mil cargos, mas foi modificado

durante a tramitação na Comissão do Trabalho da Câmara. O relator, deputado

Henrique Eduardo Alves (RN) reduziu o número de unidades para adequar o

projeto às estatísticas apresentadas pelo Conselho da Justiça Federal.

Dos 8.510 novos cargos, 230 são de juiz federal e 230 de juiz substituto;

2.070 de analistas judiciários; 2.530 de técnicos judiciários; 3.220 funções co-

missionadas; e 230 cargos em comissão. Apesar da diminuição do número de

varas, Alves elogiou a iniciativa e destacou ser “absolutamente pertinente a

preocupação do STJ de ampliar a estrutura da Justiça Federal nas regiões interi-

oranas do país com o objetivo de fortalecer os juizados especiais federais”.

APROVADA CRIAÇÃO DE 230 VARAS FEDERAIS


