
18 de setembro de 2009

Paralisação à vista

GILMAR ESTABELECE CALENDÁRIO PARA O ENVIO

PLANO DE CARREIRA

Manifestações pelo

PCCR: vamos acelerar!

No TRE às 13h

e no TJDFT às 16h.

TERÇA, 22/9

PARTICIPE!

A demora do envio do Plano de Car-
reira ao Congresso não pode mais ser
tolerada – esse é o consenso na catego-
ria, como demonstraram as assembléias
realizadas pelo sindicato na última se-
mana em diversos orgãos, com o objeti-
vo de ouvir os servidores. Eles se manifes-
taram a favor de medidas enérgicas de
protesto. Por isso, no dia 23 será votado
um indicativo de paralisação, na assem-
bléia que acontecerá na Praça dos Tribu-
nais, às 17h30.

Do dia 9 ao dia 18 de setembro o
Sindjus debateu a questão em assemblei-
as com os servidores do TST, STF, TRT,
MPDFT, STM, TSE, STJ, PGR, PRR, PRDF,
TRF e JF. Dia 22 será a vez do TRE e do
TJDFT. “As assembleias têm sido excelen-
tes; estamos esclarecendo aos servidores
como foi o processo de negociação do

No dia 17 (quinta), o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, encami-
nhou aos tribunais a minuta do PCCR do Judici-
ário. Junto com o anteprojeto, enviou também
um ofício dando prazo até o dia 30 de setem-
bro para os presidentes e diretores-gerais se
manifestarem sobre o texto. Mendes marcou
uma reunião para o dia 7 de outubro, para ana-
lisar as sugestões recebidas e decidir sobre o
encaminhamento do texto ao Congresso.

PCCR com os tribunais”, relata Policarpo,
coordenador-geral do Sindjus. “Muita gen-
te não sabia, por exemplo, que o sindica-
to se mobilizou durante o ano inteiro e
que até o dia 31 de agosto tentou apres-
sar o envio do projeto ao Congresso, e
que isso não foi possível por causa do
recuo da administração dos tribunais. Eles
preferiram dar prioridade ao envio do pro-
jeto de subsídios dos ministros e juízes”,
explica o coordenador.

No entanto, Policarpo explica que
isso não é motivo para desespero: “Ne-
nhum dos planos anteriores foi encami-
nhado ao Congresso na data estipulada
pela lei. Isso tudo depende, em grande
parte, da nossa mobilização”, afirma;
“temos de nos manter unidos para mos-
trar que esta é uma categoria forte e que
merece respeito”.

Servidores podem cruzar os braços em protesto pela demora do envio do
PCCR ao Congresso. Indicativo de paralisação será votado na assembleia no dia 23

A decisão do presidente do STF foi resultado
de meses de negociação e pressão do Sindjus
para acelerar os trâmites do novo Plano de Car-
reira. “O anteprojeto do PCCR precisa ter a as-
sinatura de todos os presidentes de tribunais
antes de ser enviado ao Congresso Nacional”,
explica o coordenador-geral do Sindjus, Rober-
to Policarpo. “Por isso nós fizemos pressão du-
rante todo este ano, junto aos dirigentes do
Judiciário e do Ministério Público”, completa.
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Mobilização atrai autoridades,
servidores e a população

SINDJUS VAI
CONTESTAR

JORNADA DO CNJ

Mobilização: Policarpo e advogados em frente a Vara do Trabalho de Taguatinga

O sindicato está estudando a melhor
maneira de questionar a deliberação que
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
baixou no dia 8, determinando que os
servidores do Judiciário em todo o país
tenham jornada de oito horas diárias e
40 horas semanais. “Essa decisão fere
frontalmente a autonomia dos tribunais
e atropela os servidores, que em nenhum
momento foram ouvidos”, diz o coorde-
nador do Sindjus, Roberto P olicarpo.

A resolução do CNJ admite sete ho-
ras corridas, mas estipula que nesse tipo
de jornada o servidor não tem direito a
hora extra: “Não haverá possibilidade
de pagamento de hora extra para jorna-
da ininterrupta”, afirma o ministro Ives
Gandra. Além disso, o CNJ pretende que
as horas extras só sejam pagas até o
limite de 50 horas por semana.

“O CNJ passou por cima dos princí-
pios básicos da moderna gestão de pes-
soas”, analisa Policarpo. “Eles usaram
dois pesos e duas medidas. Cobram me-
tas e produtividade, mas ignoram os be-
nefícios dessa linha de gestão, como a
autonomia e a flexibilidade”, afirma.
“Vamos defender os direitos dos servi-
dores contra esse tipo de arbitrarieda-
de”, promete o coordenador.

“Transferência? Não”. Este foi o coro dos
participantes da manifestação realizada nesta
sexta-feira (dia 18) em frente a Vara do Traba-
lho de Taguatinga. A mobilização dos advoga-
dos do trabalho e do Sindjus é devido ao pro-
cesso administrativo n° 5781/2008 proposto
pela presidência do TRT da 10ª Região, em agos-
to de 2008, sobre alteração da jurisdição das
varas do trabalho no Distrito Federal.

A proposta transfere as 1ª, 2ª e 3ª Varas do
Trabalho de Taguatinga e a Vara do Trabalho do
Gama para o prédio da via W3 Norte, no Plano
Piloto. Portanto, “extingue” as varas transferi-
das e expressamente cria as 22ª, 23ª, 24ª e 25ª
Varas do Trabalho de Brasília.

“Venho em nome do Sindjus pedir a per-
manência das Varas do Trabalho em Taguatinga
e no Gama. Não podemos centralizar o Poder
Judiciário. Temos que facilitar o acesso dos ci-
dadãos a justiça. A luta é por justiça e é nessa
linha que devemos nos somar. Não aceitare-
mos essa arbitrariedade”, discursou o coorde-
nador-geral do Sindjus, Roberto Policarpo.

Durante a mobilização o Sindjus também
coletou assinaturas para encaminhar ao TRT
juntamente a inconstitucionalidade do disposi-
tivo da Lei 10.770, que autoriza a alteração
proposta. A presidência do TRT da 10ª Região,
em síntese, se sustenta na argumentação de
que a proposta atende os preceitos da morali-
dade e eficiência, não se justificando a manu-
tenção daquelas varas.

Na próxima segunda-feira (dia 21), às 9h,
será realizada audiência pública no edifício Sede
do TRT 10ª para debater a transferência das
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Varas do Trabalho de Taguatinga e do Gama
para Brasília. O Sindjus convida a população
para participar do debate e unir forças com o
Sindicato para que essa situação se resolva.

 Discussão encaminhada ao adminis-
trador de Taguatinga

O coordenador-geral do Sindjus, Roberto
Policarpo conversou hoje (dia 18) com o admi-
nistrador de Taguatinga, Gilvando Galdino, que
garantiu apoio a luta do Sindjus. “Nós vamos
trabalhar e nos empenhar totalmente a essa
questão. A mobilização será generalizada na
próxima segunda-feira (dia 21), em frente ao
TRT. Vamos mobilizar a população e levaremos,
pelo menos, dois ônibus lotados. Pode contar
comigo nessa briga”, reforça o administrador.
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