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Aos servidores da Justiça Eleitoral

MAIS NOTÍCIAS? Portal Sisejufe: http://sisejufe.org.br

Sisejufe promove o 1º Encontro
Estadual da Justiça Eleitoral

Apenas neste ano de 2008, o Sisejufe já realizou
sete encontros regionais abrangendo nove municípios
do interior fluminense, e realizou o 8º Encontro com
servidores da Justiça Federal da avenida Rio Branco
para discutir o Plano de Carreira. Agora, o sindicato
conclama os colegas da  Justiça Eleitoral para discutir
o tema. O Sisejufe foi o sindicato pioneiro nas discus-
sões sobre a carreira. Em setembro de 2007, na sede
do sindicato, aconteceu o Seminário sobre Plano de
Carreira e Gestão Democrática de Pessoal. O sindica-
to sugeriu à Federação Nacional dos Trabalhadores
do Judiciário Federal e do Ministério Público da União
(Fenajufe) a organização de eventos similares em to-
dos os sindicatos do Judiciário Federal no Brasil, o
que foi homologado na XIV Plenária Nacional da Fe-
deração, que aconteceu de 28 a 30 de março de 2008,
em Recife.

O Sisejufe também propôs a criação de grupos de
estudos específicos por tribunal e especialidade. To-
das as propostas coletadas nos encontros regionais
serão encaminhadas à Fenajufe para serem transfor-

madas posteriormente em projeto de lei a ser enviado
ao Congresso Nacional.

Entre os temas específicos da Justiça Eleitoral,
o Sisejufe sugere a discussão sobre a isonomia entre
os chefes de cartório da capital e do interior; a re-
moção entre TREs, sem restrições; o estágio
probatório de 2 anos; a diminuição da dependência
de prefeituras e do TJ; a criação de mais 1 cargo em
provimento para cada cartório eleitoral até a lota-
ção ideal; a implementação de internet e correio ele-
trônico individualizado para os servidores da 1ª ins-
tância; a revogação do artigo 336 do Código Eleito-
ral (que trata da reforma política; a federalização da
Justiça Eleitoral com juiz eleitoral e oficiais de jus-
tiça do quadro do TRE e com o MPF assumindo
responsabilidades sem gratificação; a extinção  da
gratificação paga a promotores e procuradores elei-
torais (que é igual a do juiz eleitoral).

Participe desse debate, é a sua carreira que está
em jogo!

1º Encontro Estadual da Justiça Eleitoral
Quarta-feira, 23 de julho de 2008, 19h

Local: Auditório do Sisejufe
(Avenida Presidente Vargas 509 – 11º andar)

Painel: A implementação do PCS e o novo Plano de Carreira
com Ana Claudia Braga (Secretária de Gestão de Pessoas  do TSE

– Participou da Comissão de Regulamentação do PCS III)
e Rudi Cassel (advogado do Sisejufe)


