Sindjus
Boletim Semanal

Filiado à CUT/FENAJUFE

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário
e do Ministério Público da União no DF

terça - feira • 12 de junho de 2007 • Ano VII

Sexta-feira tem assembléia
no Tribunal do Júri

N

esta sexta-feira (15/06), às 16h, o Sindjus
realiza assembléia, a partir das 16h, com
os servidores do Bloco B e do Palácio da
Justiça no Tribunal do Júri. O objetivo é discutir
temas diversos, tais como o pagamento de
valores atrasados, a tramitação de matérias legislativas relevantes e novas lutas em andamento
- de defesa dos servidores e pela manutenção dos
seus direitos.
Na assembléia, os diretores do sindicato
também pretendem conversar sobre as últimas
novidades do trabalho realizado pelo Sindjus
para que o TJDFT faça o pagamento dos quintos e
do enquadramento o mais rápido possível.

Os diretores darão esclarecimentos sobre as
modificações propostas à GAE, além de repassar
informações sobre o PL 319, em tramitação na
Câmara dos Deputados – que garantirá permuta
para os servidores do TJDFT -; sobre a luta contra
o PLP 01/07 - que ameaça promover um arrocho
salarial de dez anos na folha de pagamento do
funcionalismo público - e outros pontos que consolidam a campanha salarial 2007 da categoria.
É importante que, ao longo dessa conversa,
todas as dúvidas dos servidores sejam respondidas. Por isso, desde já, marque esse compromisso
em sua agenda. Afinal, conversas assim são oportunidades que não se pode perder!
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CNJ vota pela não anulação do concurso TJDFT 2003

D

ezenas de servidores aprovados no concurso
TJDFT 2003 se espremeram, na sala de
sessão do conselho e no corredor que dava
acesso à sala de sessões do CNJ, no dia 06 de junho,
na tentativa de buscar alguma informação sobre a
votação do PCA nº 390, que pedia a anulação do
concurso em questão. Representando a diretoria
do Sindjus estiveram presentes Roberto Policarpo,
Sheila Tinoco, Jailton Assis e Cledo Oliveira.
Todo esse nervosismo foi desencadeado em
razão do procedimento de autoria do Corregedor do
CNJ, Ministro Antonio de Pádua Ribeiro, que pediu a
anulação do concurso em função de alguns concursados terem participado de um esquema irregular,
obtendo acesso antecipado ao gabarito das provas.
Policarpo fez a sustentação oral em defesa dos
servidores do TJDFT. O relator, Paulo Schmidt, votou
pela não anulação. Resultado: por unanimidade, o
PAC 390 foi revogado e o concurso não foi anulado.
Um resultado que desencadeou uma série de
emoções. “Se for para resumir tudo o que estou
sentindo em uma palavra, essa palavra é felicidade.
Feliz com o resultado da votação. Feliz porque a justiça foi feita. Feliz que essa luta acabou. Feliz com o
trabalho realizado ao longo desse processo”, essa
foi a opinião de Elvis Soares.
“A justiça foi feita”, essa foi à declaração do
servidor Fernando Gomes, mas não foi um sentimento exclusivo dele. Quem estava ali, valorizou
não só a justiça, mas o trabalho realizado pelo
Sindjus e o esforço de quem lutou. “Parabenizo
Roberto Policarpo e toda equipe do Sindjus pela
vitória na luta contra a anulação do concurso 2003.
Acompanhei de perto e fiquei muito emocionada.

Muito obrigada”, exclamou Valéria Teixeira.
Como o Sindjus afirmou desde o início desse
processo, o PCA viola uma série de garantias, princípios e regras constitucionais, como a segurança
jurídica, o direito adquirido, a presunção de inocência, a autonomia dos tribunais e a competência do
TCU para apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal na Administração Pública.
“Se eles (os conselheiros) tivessem anulado
o concurso, a sociedade poderia jogar no lixo
toda essa história de concurso público.”, garantiu
Lucia Coutinho. “Foi questão de justiça. O que
eles fizeram foi colocar os servidores e o sindicato
nessa briga. E nós lutamos porque tínhamos a
consciência de que a anulação do concurso afastaria aproximadamente 560 servidores do TJDFT,
que não tiveram qualquer participação na fraude
em questão.”, completou. E quem apostou nessa
luta, hoje pode comemorar.
“Estou feliz com o final dessa história, aliviado por tudo ter acabado bem e satisfeito com o
trabalho do sindicato. Foi feito todo um trabalho,
os conselheiros se sensibilizaram com os argumentos de não anulação do concurso.”, declarou
o servidor Marcelo Pietra.
No dia 16 de janeiro o Sindjus entrou com
pedido de intervenção no processo, demonstrado
que o TJDFT adotou as medidas necessárias, isolando os casos irregulares e demitindo os servidores envolvidos.
Além da intervenção formal, ao longo desse
longo processo Roberto Policarpo se reuniu diversas vezes com o relator do PCA, Paulo Schmidt, e
com todos os conselheiros.

O Sindjus por conhecer de perto a realidade
de seus filiados e por estar há 17 anos trabalhando pela valorização dos servidores tomou essa
luta como uma questão de honra. “Eu sei o que é
ficar sentada em uma cadeira. Um, dois, três anos
ou mais estudando para passar em um concurso.
Quem ia pagar por todos esses anos? Quem ia
pagar por tanto esforço, dedicação, força de
vontade? Quem ia pagar pelo sonho de cada um
de nós? Ainda bem que foi feito justiça”, externou
Juliana Gonçalves.
Por tudo isso, o Sindjus parabeniza todos, que
confiaram no trabalho do sindicato e que não cruzaram os braços. “São emoções como as vivenciadas hoje que nos impulsionam para outras lutas”,
garantiu Policarpo.
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Seminário discutirá
Previdência Complementar
para servidores

Participe da
enquete sobre
Previdência
Participe da enquete que o
Sindjus está realizando em seu
site, na Internet, até a próxima
sexta-feira (15/06). O sindicato
quer saber as expectativas
dos associados em relação à
previdência complementar.
Basta acessar o site
do Sindjus na internet
(www.sindjusdf.org.br)
e clicar no banner disposto
no início da página.

N

a próxima semana, diversas entidades
da sociedade civil, organizações sociais e
segmentos públicos discutirão, em seminário, a Previdência Complementar para o Servidor Público. O encontro está sendo organizado
pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) e está
programado para acontecer nos dias 18/06 (segunda-feira) e 19/06 (terça-feira), no auditório
do STJ. Tem como objetivo, analisar o atual texto
e os projetos legislativos referentes ao tema,
além de revelar as diferentes visões de cada um
dos setores envolvidos. Motivo pelo qual tem
como um dos expositores, o coordenador-geral
do Sindjus, Roberto Policarpo.
Policarpo abordará as principais expectativas dos servidores do Judiciário e do Ministério
Público do Distrito Federal em relação à previdência complementar (que permite a complementação do serviço de seguridade social por
meio de planos de previdência formados pelo
próprio órgão ou por planos de previdência
de empresas particulares terceirizadas para
disponibilizar estes serviços a tais servidores). O
coordenador-geral também fará uma avaliação
crítica sobre o tema
De acordo com Roberto Policarpo, é necessário um debate sério sobre esse assunto, que só

trará prejuízos fiscais para o Estado e que resultará em perda de receitas, aumento de despesas
e comprometimento das políticas de responsabilidade fiscal para os órgãos públicos. O coordenador vai ainda mais longe em sua avaliação
e questiona “a quem interessa, realmente, a
implantação deste tipo de previdência” pelo
fato de ser um assunto tão delicado que envolve
o futuro dos servidores públicos e da grande
maioria dos trabalhadores brasileiros.
A última Reforma da Previdência foi realizada com a Emenda nº 41, de dezembro de
2003 e complementada pela Medida Provisória nº 167, de fevereiro de 2004 - convertida
na Lei nº 10.887. A reforma instituiu novas
regras de cálculo e elegibilidade para os
benefícios concedidos aos segurados dos
Regimes Próprios de Previdência Social
dos Servidores Públicos.
Por sua vez, em relação à mudança na
previdência complementar, ainda vigora
no Brasil a Emenda Constitucional nº 20,
de 1998. A emenda prevê a possibilidade de instituição do Plano de Previdência Complementar para os servidores
titulares de cargo efetivo da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.

Clicando na imagem, o filiado
terá acesso a um e-mail já
montado onde poderá colocar
sua opinião. O e-mail seguirá
direto para a diretoria do
sindicato. Acesse já o site
do Sindjus e apresente suas
expectativas. É o futuro dos
trabalhadores brasileiros que
está em jogo!
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