
Cargo igual, salário diferente?

Executivo

Auditor-fiscal da Receita (classe especial/padrão IV)
Auditor-fiscal do Trabalho (classe especial padrão IV)
Procurador da Fazenda Nacional (categoria especial)
Advogado da União (categoria especial)
Procurador Federal (categoria especial)
Defensor Público (categoria especial)
Procurador do Banco Central (categoria especial)
Analista de Finanças e Controle (classe especial/padrão IV)
Analista de Planejamento e Orçamento (classe especial, padrão IV)
Analista de Comércio Exterior (classe especial, padrão IV)
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Gov. (classe esp., padrão IV)
Analista do Banco Central (classe especial, padrão IV)
Analista Técnico da Susep (classe especial, padrão IV)
Analista da CVM (classe especial, padrão IV)
Técnico de Planejamento e Pesquisa (classe especial, padrão IV)

Reajuste 2008

R$ 16.680,00
R$ 16.680,00
R$ 16.680,00
R$ 16.680,00
R$ 16.680,00
R$ 16.680,00
R$ 16.680,00
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60
R$ 14.511,60

Judiciário
(Padrão)

15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Salário atual

R$ 6.512,06
R$ 6.293,06
R$ 6.081,60
R$ 5.877,13
R$ 5.679,56
R$ 5.488,64
R$ 5.304,10
R$ 5.125,80
R$ 4.953,48
R$ 4.786,95
R$ 4.626,01
R$ 4.470,51
R$ 4.320,21
R$ 4.174,98
R$ 4.034,63

O Sindjus promove, em 23 e 24 de

agosto, o Encontro da Maturidade, volta-

do para os aposentados. A idéia é ouvi-los

para acrescentar ao novo plano de carrei-

ra as propostas e sugestões de quem tra-

balhou tanto por um país mais justo. Para

mais informações ligue 3224-9392.

A divulgação de novosreajustes para osservidores do Executivoque possuem cargos coma mesma responsabilidade
e mesmo nível deescolaridade colocou emalerta todos os servidores

do Judiciário e do MPU.É hora de se mobilizare atender ao chamadodo Sindicato paraconstruir um novo Planode Carreira.

Encontro da Maturidade

A Pesquisa Sindjus 2008 está fazendo sucesso! Se você
ainda participou, não perca tempo. A partir de 23 de agosto serão
sorteadas quatro TVs LCD 32 polegadas, uma por semana. O últi-

mo sorteio é dia 13 de setembro. Para concorrer é só preencher o
formulário no nosso site. Participe e ajude o Sindjus aconhecer melhor os associados!

PARTICIPE E CONCORRA

Pesquisa Sindjus

TSE e TJDFT

Participe do seminário

sobre o plano de carreira

que o Sindjus promove

no dia 22/08.

Informações no site

www.sindjusdf.org.br20 de agosto de 2008



Neste mês de agosto o Sindjus promoveu um

ciclo de debates entre todos os órgãos do Judiciário

e MPU, para ouvir os servidores sobre o novo plano

de carreira. O objetivo é formar um grupo de traba-

lho em cada órgão, para coletar as propostas

e apresentá-las ao Sindjus no dia 27 de agosto.

Com isso será fechada uma proposta de
Brasília a ser apresentada na reunião

da Fenajufe, em 30 e 31de agosto.

A VOZ DO SERVIDOR

O fantasma da terceirização deixa o Sindicato cada vez mais
preocupado com a situação do Judiciário e do MPU. O trabalho,
que antes era exclusivo dos servidores, agora é exercido também
por terceirizados, de forma ilegal. Isso ocorre devido à grande
demanda de trabalho e ao baixo número de servidores.

Por isso Sindjus solicitou ao presidente em exercício do CJF,
César Asfor Rocha, e ao presidente do TRF, Jirair Aram Meguerian,
audiências para discutir a ampliação dos cargos e funções no
Tribunal. O pedido foi encaminhada em 14 de agosto, por meio
de dois ofícios (veja abaixo).

Os magistrados e servidores do TRF enfrentam uma sobrecar-
ga de trabalho, em razão do crescente aumento de demandas
judiciais nos últimos vinte anos. O coordenador-geral do Sindjus,
Roberto Policarpo, afirma que as irregularidades não podem con-
tinuar: “A terceirização frustra a regra constitucional do concurso
público; ela representa a destruição da carreira dos servidores.”

O Sindjus quer a ampliação imediata dos quadros do TRF.
Para isso, solicitou aos presidentes que encaminhem ao Conselho
da Justiça Federal o pedido de que essa pauta seja levada o
quanto antes ao Congresso. “A melhoria das condições de traba-
lho dos servidores não só é necessária como também urgente”,
lembra Roberto Policarpo.

Não à terceirização
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De acordo com o Artigo 13, parágrafo 1º, do

Estatuto, o Sindjus convoca todos os associados a

participar de Assembléia Geral Ordinária de Pres-

tação de Contas, a ser realizada no próximo dia 28

de agosto, às 18h, com segunda chamada para às

18h30, no Phenica Bittar Hotel, SHS Q. 5 Bl. J. Serão

apresentados os seguintes temas: Balanço Patri-

monial de 2007; Previsão Orçamentária para 2009;

e parecer do Conselho Fiscal sobre as contas rela-

cionadas ao período de junho de 2007 a maio de

2008. Para mais informações ligue: 3224-9392.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Debate no STF, dia 15/08
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