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O coordenador-geral do Sindjus
e membro titular da Comissão Inter-
disciplinar do Poder Judiciário, Poli-
carpo, reuniu-se, na manhã de quin-
ta-feira (23/7), com o diretor-geral do
Supremo Tribunal Federal, Alcides Di-
niz, para, entre outros pontos, cobrar
o calendário de discussão do PCCR.
Alcides informou que irá agendar
uma reunião com os diretores e se-
cretários-gerais entre os dias 3 e 4 de
agosto, para que a redação do ante-
projeto seja fechada e encaminhada
aos presidentes dos tribunais. A ex-
pectativa é de que o texto seja enca-
minhado ao Congresso Nacional até
o final de agosto.

STF define calendário para PCCR

Policarpo aproveitou para, mais
uma vez, argumentar contra a Gra-
tificação de Desempenho (produ-
tividade), defendida pelos DGs e
SGs. O coordenador-geral do Sind-
jus expôs os efeitos nocivos para
a categoria e também para a ad-
ministração de uma gratificação
que acarretará injustiças e pressão
no que se refere ao cumprimento
da produtividade. “A qualidade e
produção dos trabalhos desenvol-
vidos pelos servidores do Poder Ju-
diciário, na maioria das vezes tra-
balhos estratégicos e complexos,
não está e não pode ser vincula-
da a metas”, frisou.

O sindicato tem feito reuniões com servido-
res de diversos tribunais que entendem haver
um abismo na tabela salarial entre os cargos
de analista e de técnico. A superposição foi tema
de discussão, inclusive, das oficinas promovi-
das pelo Sindjus para formatação da sua pro-
posta de Plano de Carreira. Atendendo a uma
reivindicação dos servidores, Policarpo expôs a
Alcides Diniz a necessidade de fazer uma su-
perposição de vencimentos, aproximando os cin-
co padrões finais do técnico judiciário com os
cinco padrões  iniciais do analista.

Segundo a proposta, não haveria equipa-
ração salarial, apenas uma aproximação de

vencimentos. “É uma
forma de dar a devi-
da importância aos
conhecimentos dos
servidores em final de
carreira do cargo de
técnico, valorizando
o tempo de exercício
no serviço público”,
destacou Policarpo.
Alcides Diniz se mos-
trou simpático à pro-
posta e se compro-
meteu a levar esse
tema para a reunião
com diretores e secre-
tários-gerais.

ABISMO SALARIAL

Cobrança do Sindjus agiliza agendamento de reunião com diretores e secretários-gerais
para fechar a redação do anteprojeto e encaminhá-lo aos presidentes dos tribunais

Última reunião com
os DGs e SGs, em
16/7: agenda será
retomada entre os
dias 3 e 4 de agosto
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Participe da campanha

Eu Dôo Talento. Veja no

nosso site as entidades

que precisam de você
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MATRÍCULAS POR COTAS NA UNB ESTÃO GARANTIDAS
Começa hoje e vai até amanhã o registro

dos 3.294 aprovados no 2º vestibular de
2009 da Universidade de Brasília (UnB). To-
dos os alunos aprovados em primeira chama-
da, ou seja, que tiveram o nome divulgado na
semana passada pela instituição federal de
ensino, precisam comparecer a um dos nove
postos da Secretaria de Administração Aca-
dêmica, espalhados pelos quatro campi da
UnB. Quem não fizer o registro, perde a vaga.
A regra vale inclusive para os 654 cotistas
que estão com a matrícula ameaçada.

“Não podemos antecipar os problemas.
Se a decisão (do STF sobre ação do DEM)
ainda não foi tomada, não vamos interrom-
per os nossos trabalhos. Continua tudo como
estava. Os estudantes não podem perder o
período de registro em hipótese alguma”, afir-
ma a decana de Ensino de Graduação, Márcia
Abrahão. De acordo com ela, 2.621 estudan-
tes estão matriculados na UnB pelo sistema
de cotas. E os 654 que foram aprovados no
último vestibular terão a vaga garantida.

Adoção nacional e interna-

cional; adolescentes em confli-

to com a lei; atendimento a

idosos; depoimento sem dano;

guarda; justiça comunitária; Lei

Maria da Penha; penas alter-

nativas; presos e egressos; uso

de drogas e redes sociais. Estes

são alguns dos temas entre os

vários que serão tratados du-

rante o Congresso Internacio-

nal Psicossocial Jurídico. O

evento, realizado pelo TJDFT,

vai movimentar a cidade de 20

a 24 de outubro deste ano. O

congresso será realizado no

Centro de Eventos Brasil 21, no

Setor Hoteleiro Sul, em Brasí-

lia. Outras informações no tele-

fone 3202-5373.

Um novo olhar

sobre a Justiça

O coordenador-geral do Sindjus-DF,
Policarpo, enviou na quinta-feira (23/
7) o primeiro ofício destinado ao novo
procurador-geral da República, Rober-
to Gurgel. O documento pede a cria-
ção da especialidade de revisão de tex-
to da área de documentação, na car-
reira de analista do Ministério Público
da União. A solicitação é baseada nos
artigos 3º (parágrafo único) e 27 da
Lei 11.415, de 2006.

À nova especialidade seriam desti-
nados cargos públicos vagos dos diver-
sos ramos (Ministério Público Federal,
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, Ministério Público Militar e
Ministério Público do Trabalho), preen-

Policarpo propõe à PGR criação
do cargo de revisor de textos

chendo-os mediante seleção específica
de pessoal habilitado, a ser realizada no
próximo concurso público de provimen-
to dos cargos da carreira.

A proposição do Sindjus é fundamen-
tada também no Manual de Redação
da Presidência da República, que defen-
de, como de necessária observância para
os textos oficiais, os princípios da im-
pessoalidade, clareza, uniformidade, con-
cisão e uso de linguagem formal.

“Outro ponto que destaca a impor-
tância da criação da especialidade de
revisão de texto é o recente Acordo Or-
tográfico da Língua Portuguesa, cuja ob-
servância se impõe nos textos oficiais”,
ressalta Policarpo.

Recepção aos recém-chegados: segundo a UnB, todos os aprovados podem se matricular
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