
12 de novembro de 2008

Ajude o Sindjus a fazer

um evento de final de ano

com a sua cara! Participe

da pesquisa no site

FESTA!

Oficina com os analistas, no STF,
e com os técnicos, no Hotel

Nacional (esq.): debate amplo

A Comissão Interdisciplinar do Judiciário
já realizou três reuniões rumo à construção
de um novo plano de carreira. Com represen-
tantes dos tribunais e órgãos do Judiciário e
entidades de classe (Sindjus e Fenajufe), a co-
missão visa discutir idéias relacionadas ao
aprimoramento da carreira, formatá-las, levá-
las aos Diretores-Gerais e depois, aos presi-
dentes dos órgãos. Ficou acertado uma divi-
são do debate em cinco pontos centrais: atri-
buições e requisitos de cargos, funções co-
missionadas e cargos em comissões, AQ, de-
senvolvimento na carreira, remuneração car-
go efetivo. Além desses, o item Diversos en-
globa outros sub-temas.

Na terceira reunião da comissão interdis-
ciplinar, em 11 de novembro, o assunto que
predominou foi o Adicional de Qualificação.
Os representantes levantaram vários pontos
para chegar a um consenso sobre os critérios
e aprimoramento do benefício. Ramiro Lopez
e Roberto Policarpo (representantes da Fena-
jufe e do Sindjus, respectivamente) defende-
ram que independentemente da área em que
o servidor estiver lotado, a especialização traz
retorno para o órgão. “Todos os cursos tra-
zem benefícios não só individuais, mas coleti-
vos”, garantiu Policarpo. A idéia que o AQ va-
loriza, reconhece e estimula o esforço dos ser-

vidores que já têm ou que pretendem ter um
certo nível de formação.

Além das reuniões na Comissão, o Sindjus
tem trabalhado junto às administrações. Poli-
carpo dialogou com os Diretores-Gerais, bus-
cou o apóio do presidente do STJ, Asfor Rocha,
(saiba mais na Revista Sindjus de novembro) e
já iniciou contato com o presidente do TSE, Ayres
Britto. A intenção é promover uma mobilização
sólida em prol do novo plano de carreira, para
assegurar êxito nas futuras negociações.

Plano de Carreira avança

www.sindjusdf.org.br
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Nos dias 8 e 9/11, no Hotel Nacional,
111 participantes de 25 entidades de ser-
vidores do Judiciário de todo o país par-
ticiparam do III Encontro Nacional de Pla-
no de Carreira. Os coordenadores do
Sindjus, Policarpo, Sheila, Jailton, Eliane
e Berilo, marcaram presença. “Fizemos
uma análise da situação política e finan-
ceira, montamos os cenários possíveis,
considerando as oportunidades e amea-
ças que teremos pela frente”, avaliou Po-
licarpo. A próxima reunião ampliada da
Fenajufe será nos dias 29 e 30/11.

III Encontro Nacionalreúne entidades

Para inovar e promover um debate cada

vez mais plural, o Sindjus está perguntando

a cada servidor como deverá ser o novo

plano de carreira. Além dos debates setori-

ais, iniciados em agosto, o Sindicato dispo-

nibilizou questionários sobre atualização das

atribuições e cargos. Os questionários foram

base para as oficinas, realizadas com analis-

tas e técnicos judiciários, visando a valoriza-

ção das atividades funcionais.

Na tarde dessa quarta-feira, o professor

Angelino fará uma reunião para validar as

informações das oficinas. Assim que essas

resoluções forem fechados, o Sindicato as

divulgará em seu site para que os servidores

contribuam com críticas e sugestões. A idéia

é formatar o texto mais próximo possível das

reivindicações da categoria.

Além disso, os servidores vão poder ti-

rar suas dúvidas com o professor Angelino

por meio de um chat. De forma rápida e

eficiente, você poderá bater um papo com o

especialista em carreira sem sair de casa ou

do trabalho. Acompanhe em nosso site mais

informações sobre essa inovação.

Servidor pode acessar

chat com especialista
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BOLETIM SEMANAL DO SINDJUS  • 12/11/2008

O coordenador-geral do Sindjus, Roberto Policarpo,
reuniu-se, no dia 7, com o chefe de gabinete da presidên-
cia do TJDFT, Charleston Reis Coutinho, e com o secretá-
rio de Recursos Humanos, Celso de Oliveira, e o assessor
de Recursos Humanos, Danilo Lacerda, para tratar de vá-
rios temas da pauta de reivindicações dos servidores, a
maioria já encaminhada como processo administrativo
pelo Sindicato ao tribunal. Acompanhe, item por item:

• Estágio Probatório
• Verbas remuneratórias que não

se incorporam aos proventos
• Pagamento de quintos para todos os filiados
• Enquadramento
• Gratificação de risco
• Adicionais
• Estacionamentos
• GAS
• Insalubridade
• Nomeação dos concursados em 2009
• Regulamentação e pagamento

das ações de treinamento (AQ)
• Pagamento da gratificação de treinamento
• Devolução do Imposto de Renda

sobre os juros dos 11,98%
• Pagamento de outros passivos

Segundo Policarpo, muitos pontos tiveram encami-
nhamento e avanços: “Foi uma reunião que pautou, ao
mesmo tempo, de forma ampla e específica, a realidade
dos servidores do TJDFT. O Sindicato continuará pressi-
onando e acompanhando a solução desses itens.” À
medida que os encaminhamentos forem se desdobran-
do divulgaremos em nosso site (www.sindjusdf.org.br) e
nos próximos informativos. Fique atento!

Sindjus discute
reivindicações
no TJDFT

Depois do reajuste do auxílio alimentação para os servidores da
1ª e 2ª instância (veja abaixo), foi a vez do TST aumentar o benefício para
R$ 630,00. Para Roberto Policarpo, coordenador-geral do Sindjus, essa decisão
vai além de corrigir a inflação: ela promove uma valorização, ao estabelecer
igualdade no Judiciário. “A conquista do TST foi resultado de um longo
trabalho de interlocução do Sindicato. Vamos continuar lutando até que o
auxílio alimentação de todos os órgãos seja igual e justo”, afirmou ele.

TST conquista auxílio alimentação
equiparado aos outros tribunais

Em 1º de dezembro entra em vigor o novo valor do auxílio alimentação dos
servidores da 1ª e 2ª instância da Justiça do Trabalho: R$ 590,00. Depois de
reajustar o auxílio, o presidente do CSJT, Rider Brito, anulou a decisão, por não
ter sido editada por Resolução do Conselho. No entanto, Brito já assinou o ato
216/2008, devidamente editado, que garante definitivamente o reajuste.

Justiça do Trabalho: reajuste é definitivo
Dando cumprimento às solicitações do Sindjus,

o secretário de Recursos Humanos do TJDFT, Celso

de Oliveira, informou que a Secretaria de RH já ter-

minou o levantamento das diferenças dos padrões

existentes e encaminhou para o pagamento, que

deve ser efetuado até o final do ano.

Pagamento das diferenças do

estágio probatório sai este ano

Está chegando a hora... A festa de fim de ano do Sindjus acontecerá

no dia 5 de dezembro, no Pavilhão do Parque da Cidade. No comando,

a banda O Rappa, que promete muita agitação e alegria. Ninguém vai

ficar parado. Todos os filiados têm direito a dois convites. Eles estarão

disponíveis no site do Sindjus a partir desta sexta, dia 14/11. Basta

entrar com sua matrícula e senha. Se não souber a matrícula, informe o

CPF e o sistema a localizará.  Depois é só imprimir os ingressos.

O Rappa faz a festa

Vinte servidores do Ministério Público representarão Brasília no III En-
contro Nacional sobre o MPU, em São Paulo, nos dias 14 e 15/11.  O evento
é organizado pela Fenajufe, com participação do Sindjus. No dia 15, às 9h, o
coordenador-geral da Fenajufe e do Sindjus, Roberto Policarpo, falará sobre
Plano de Carreira. À tarde entrarão em discussão a jornada de trabalho e a
organização dos servidores. “É muito importante que os servidores do MPU
se conscientizem da importância desse Encontro”, afirma Policarpo: “outras
carreiras estão se organizando, e o MPU não pode ficar para trás. É hora de
discutir nossa mobilização e os passos que nortearão nossa luta.”

III ENCONTRO NACIONAL DO MPU


