
Na manhã desta quarta, dia 17, os direto-
res do Sindjus fizeram uma “blitz” em frente
ao Plenário 12 da Câmara. Sheila Tinoco, Ana
Paula Cusinato, José Oliveira Silva (Zezinho) e
Jailton Mangueira abordaram os deputados
da Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público (CTASP) para cobrar rapidez
na aprovação do PCCR. Eles entregaram aos
parlamentares uma carta onde o Sindjus soli-
cita a imediata inclusão dos PLs 6613/09 e
6697/09 na pauta de votação.

Na terça, o coordenador geral Policarpo
e os diretores Sheila, Jailton Mangueira e
Zezinho reuniram-se com o presidente da
Comissão, deputado Alex Canziani, para pe-
dir a inclusão dos PLs na pauta de votações
até a próxima semana. Canziani disse que
pedirá a votação imediata. No dia 15 (se-
gunda) Policarpo conversou com o ministro
das Relações Institucionais, Alexandre Padi-
lha, que prometeu ajudar o Sindicato na in-
terlocução com o Executivo.

‘Blitz’ na Câmara pelo PCCR
Diretores do Sindjus intensificam trabalho político para acelerar a tramitação dos PLs

Sheila, Policarpo e Jailton: presidente
da CTASP, Alex Canziani (na cabeceira)
prometeu pedir votação imediata

Entre os deputados que receberam a carta e se mostraram a favor dos servidores estão: Vanessa Grazziotin (1), Paulo Pereira
da Silva (2), Manuela D´Ávila (3), Sérgio Moraes (4) e Wilson Braga (5), Paulo Rocha (6), Vicentinho (7) e Emília Fernandes (8)
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Trabalho no dia 24/3.
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O presidente eleito do TJDFT, de-
sembargador Otávio Augusto, recebeu
o coordenador-geral do Sindjus, Ro-
berto Policarpo, no último dia 11.
Policarpo pediu apoio para a apro-
vação do PCCR da categoria e tra-
tou também da prorrogação do últi-
mo concurso do TJDFT. Ele foi acom-
panhado por uma comissão de apro-
vados no concurso, formada por Paulo
Costa, Gerson Bevenuto, Marcus Vi-
nicius dos Perusso, Marco Renato, Wi-
lliam da Silva e Miliany Meguerian.

“A sobrecarga de trabalho dos ser-
vidores e a criação das novas varas
exige contratações imediatas”, argu-

mentou o coordenador do Sindjus, ao
reivindicar que o concurso seja pror-
rogado por mais dois anos, para que
os novos servidores sejam chamados
em tempo hábil para reforçar o qua-
dro do tribunal.

“Se não houver nenhum impedi-
mento legal, a minha posição é pela
prorrogação do último concurso”,
afirmou o futuro presidente. Ele dis-
se que está aberto ao diálogo com o
Sindjus e espera que o sindicato co-
labore com o desenvolvimento do
TJDFT em sua gestão. O grupo já com-
binou outra conversa para discutir
uma pauta específica.
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O coordenador-geral do Sindjus, Poli-
carpo, reuniu-se  no dia 11 com o presi-
dente do TJDFT, Níveo Gonçalves, para tra-
tar do processo referente ao estágio pro-
batório. O presidente garantiu que os
cálculos sobre a questão serão apresen-
tados ainda em março e que o paga-
mento será feito, no máximo, até 5 de
abril. “Se puder ser pago antes, será”,
afirmou o desembargador.

A partir de 1º de maio, Dia do Trabalhador, o auxílio pré-escolar dos
servidores do TJDFT passa a ser de R$ 531, de acordo com decisão do
presidente Níveo Gonçalves, em resposta ao pedido do Sindjus em janeiro
deste ano. O auxílio não era atualizado desde 2006.

Ao propor a atualização, Policarpo argumentou que a necessidade de
revisão periódica do valor do benefício decorre de sua própria natureza:
“Esse auxílio não integra o salário. Ele apenas restitui despesas com educa-
ção e não há nada mais justo do que ser atualizado sempre.”

O sindicato também alegou que o benefício já foi atualizado no STF e
no STM em dezembro e setembro de 2009, respectivamente. “O princípio
da isonomia justifica a atualização, porque há pessoas em situação jurídi-
ca idêntica mas com tratamento econômico diferente. A resposta do presi-
dente do TJ ao nosso pedido corrigiu essa distorção”, disse Policarpo.

As negociações entre o Judiciário e o
Executivo sobre o orçamento para o PCCR
foram a pauta do encontro desta quarta
(dia 17) entre o coordenador do Sindjus,
Roberto Policarpo, a coordenadora da Fe-
najufe, Lúcia Bernardes, o diretor geral do
STF Alcides Diniz e o diretor de Recursos
Humanos Amarildo Vieira.

Policarpo cobrou a aceleração das ne-
gociações e pediu informações sobre o an-
damento das conversas. Alcides Diniz afir-
mou que já foram realizadas várias reuni-
ões com representantes do Ministério do
Planejamento e a diretora da Secretaria
de Orçamento Federal (SOF), Célia Correa.
Ele se comprometeu a intensificar os con-
tatos nos próximos dias.

Ainda esta semana, Alcides Diniz e Ama-
rildo se reunirão com o relator do PL na
Comissão de Trabalho, deputado Sabino
Castelo Branco, para pedir que o o proje-
to seja votado logo.

 Policarpo e Lúcia Bernardes questio-
naram o diretor geral do STF sobre a tra-
mitação do PL 319/07, que está na Co-
missão de Finanças da Câmara. Diniz in-
formou que há verba no orçamento de
2010 para essa proposta e que nos próxi-
mos marcará reunião com o relator, depu-
tado Aelton Freitas.

No STF, Policarpo
cobra rapidez
para PCCR andar

CONCURSO DO TJDFT

Presidente do TJDFT
garante que pagará
estágio probatório

AUXÍLIO-CRECHE: TJ DEFERE PEDIDO

Policarpo e o
presidente
eleito Otávio
Augusto (esq.):
aprovados de-
vem assumir


