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PL 319
Policarpo cobrou uma ação concre-
ta do STF sobre a tramitação do PL
319 no Congresso Nacional. Em
resposta, Alcides Diniz afirmou que
o projeto está no rol dos que serão
negociados pelo ministro Gilmar
Mendes com o Executivo: “Estamos
fechando o Pacto Republicano, que
engloba vários projetos de interes-
se do Judiciário. Inclusive, o minis-
tro Gilmar já pediu para que o PL
319 integre esse pacto”, afirmou
Alcides. No entender do ministro, é
preciso avançar e se pensar em um
Brasil republicano, pensando na
organização do Estado como um
todo. Desde modo, o pacto deve
pressionar a aprovação do PL 319.

Sindjus cobra ação do STF

Policarpo, Diniz e
Berilo: discussões em
prol dos interesses
dos servidores

HABITAÇÃO
O ministro Gilmar
Mendes já assinou a
documentação ne-
cessária para criar
uma linha de financi-
amento habitacional
para os servidores
junto à Caixa Econô-
mica Federal. Esse
documento está na
Superintendência da
Caixa aguardando os
trâmites. Alcides
afirmou que o STF
pretende assinar o
mesmo tipo de con-
vênio com o Banco
do Brasil.

PASSIVOS
Na última sexta-feira (13/3), os direto-
res-gerais tiveram mais uma reunião
para preparar os argumentos a serem
apresentados à SOF, para que o governo
comece a pagar os passivos ainda em
2009. Alcides informou que a expectati-
va é que os diretores se reúnam com a
secretária Célia Corrêa no dia 19/03
para aprofundar essa discussão. Policar-
po sugeriu uma visita conjunta ao depu-
tado Gilmar Machado, membro da Co-
missão Mista de Orçamento do Congres-
so Nacional, pois ele tem defendido o
pagamento dos servidores. Para Policar-
po, essa discussão precisa ser enfrenta-
da politicamente e não tecnicamente,
como têm insistido em fazer os diretores
gerais dos Tribunais.

Os coordenadores do Sindjus Roberto Policarpo e Berilo Leão reuniram-se no final da manhã desta terça (17/3)
com o diretor-geral do STF, Alcides Diniz, para tratar de vários assuntos de interesse dos servidores, entre eles a
questão do PL 319/07, pagamento dos passivos e o novo plano de carreira. Acompanhe o que foi discutido:

CARREIRA
Questionado sobre a impor-
tância de acelerar a formu-
lação do anteprojeto sobre o
novo plano de carreira anali-
sado pela comissão interdis-
ciplinar, Policarpo foi cate-
górico ao afirmar que esse
projeto deve ser encaminha-
do ao Congresso ainda este
semestre. Diniz concordou,
embora tenha ponderado
que é um trabalho comple-
xo, com muitas coisas a
serem analisadas: “Precisa-
mos sensibilizar todas as
autoridades para finalizar
isso na comissão e enviar ao
Congresso”, afirmou.
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Na reunião desta terça (17), a Comissão Interdisciplinar do Judiciário definiu a redação

referente ao Adicional de Qualificação que entrará no novo Plano de Cargos, Carreira e

Remuneração (PCCR). Os percentuais foram reajustados para que os valores sejam de:

30% (trinta por cento), em se tratando de título de Doutor;

20% (vinte por cento), em se tratando de título de Mestre;

15% (quinze por cento), em se tratando de certificado de Especialização;

10% (dez por cento), em se tratando de curso de graduação de duração regular.

COMISSÃO DEFINE AQ
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A eleição para a diretoria do Sind-
jus triênio 2009/2012 acontecerá nos
dias 14 e 15 de abril. As inscrições se
encerraram no dia 16, às 18h, e so-
mente uma chapa se inscreveu. No en-
tanto, não deixe de votar. Sua partici-
pação neste processo democrático é
muito importante. Acompanhe os in-
tegrantes desta chapa:

Coordenação Geral:
Ana Paula Barbosa Cusinato

Berilo José Leão
Roberto Policarpo Fagundes

Coordenação de Administração
e Finanças:

Cledo de Oliveira Vieira
Jailton Mangueira Assis

Raimundo Nonato da Silva

Coordenação de Comunicação,
Cultura, Esporte e Lazer:

Maria Angélica Portela
Sheila Tinoco Oliveira Fonseca

Valdir Nunes Ferreira

Coordenação de Formação e
Relações Sindicais:

José Joventino Pereira de Sousa
Antônio José Oliveira Silva

Eliane do Socorro Alves da Silva

Coordenação de Assuntos
urídicos e Trabalhistas:

José Oliveira Silva
Marília Guedes de Albuquerque

Newton José Cunha Brum

Suplentes:
Fátima Maria de Araújo Arantes

Francisco de Assis Lima
Julio César Fontela de Queiroz

Orlando Noleto Costa
Symbal Rufino de Oliveira

Conselho Fiscal:
Adalgisa Cecília Goaibeira Feques

Matuzalém Braga dos Santos
Armando Lopis Esbaltar

Abdias Trajano Neto
Laércio Bernardes dos Reis

Sebastião Pereira dos Santos
Antônio Francisco Machado Costa

Carmelita Pereira Cardoso

Eleições terão
chapa única Para garantir o pagamento dos passivos

e lutas específicas de cada órgão do Poder
Judiciário, o Sindjus tem cumprido uma agen-
da intensa com os diretores e secretários
gerais. Neste mês de março, o sindicato
montou uma verdadeira frente para garan-
tir os direitos dos servidores.

No dia 10, o coordenador-geral do Sind-
jus foi ao TSE, tratar com o diretor-geral, Mi-
guel Campos, de várias questões pendentes,
como quintos, estágio probatório e terceiri-
zação. Um dia depois, Policarpo, acompanha-
do do coordenador Berilo Leão, foi ao STJ
cobrar do diretor-geral, Athayde Fontoura,
uma solução para os quintos, o reajuste do
auxílio alimentação e a posse dos novos ser-
vidores. No dia 17, Policarpo e Berilo foram
ao STF discutir questões específicas do Su-
premo e gerais do Poder Judiciário com o di-
retor-geral Alcides Diniz.

E as negociações continuam. Nesta
quarta-feira, o Sindjus vai até o CJF e TJDFT,

tratar de assuntos relevantes aos servido-
res destes órgãos com a secretária-geral
do Conselho, Eva Maria Ferreira de Barros,
e o chefe de gabinete da presidente do
TJDFT, Charleston Reis Coutinho. Dia 19,
quinta, é o dia de visitar a administração
do TRT. No dia 20, mais uma agenda com o
diretor-geral do TSE será cumprida.

Para Policarpo, essa agenda intensiva
tem o objetivo de aumentar a pressão pelo
pagamento dos passivos e estreitar a co-
municação entre o sindicato e a adminis-
tração no sentido de garantir avanços aos
servidores. “O Sindjus está ocupando to-
dos os espaços, dialogando com diretores
e secretários-gerais, objetivando o paga-
mento imediato dos passivos e melhores
condições de trabalho para os servidores.
Afinal, a pauta do Sindjus é a pauta dos
servidores. Onde houver uma reivindicação,
pode ter certeza de que estaremos lá”, fri-
sou Policarpo.

Agenda intensa com Tribunais

Nesta terça (17) o Tribunal Pleno do TJDFT, concedeu, por maioria, a segurança

no MS impetrado pelo Sindjus para impedir a reposição ao erário de valores rece-

bidos a título de Adicional de Qualificação, pelos servidores do MPDFT, em virtude

de decisões administrativas posteriormente modificadas. Com isso, o TJDFT confir-

mou a liminar deferida ainda em 2008 pelo relator do Mandado de Segurança.

Com a edição da Lei 11.415, de 2006, a administração do MPDFT implementou

o Adicional de Qualificação aos servidores que o requereram. Após a regulamenta-

ção da matéria pelo chefe do MPU, o MPDFT realizou uma revisão individualizada

dessas concessões e determinou a devolução dos valores nos casos em que enten-

deu que o AQ era indevido.

A decisão proferida pelo TJDFT afasta a obrigatoriedade da devolução determi-

nada pela administração do MPDFT.

MS do Sindjus impede descontos

aos servidores do MPDFT


