
20 de outubro de 2010

ESTAMOS

ATENTOS!

Na tentativa de antecipar as negoci-
ações para a aprovação dos PL 6613 e
6697, que revisam o plano de cargos e
salários dos servidores do Judiciário e
do Ministério Público, a Fenajufe reuniu-
se com o presidente do Tribunal Superi-
or Eleitoral, Ricardo Lewandowski, na
última quinta-feira, dia 14.

Os coordenadores Roberto Policarpo,
Ramiro López, Zé Oliveira, Hebe-Del Ka-
der, Evilásio Dantas e Antônio Melquía-
des cobraram do ministro Lewandowski

Presidente do TSE confirma:
PCCR, só após o 2º turno

um posicionamento pela aprovação dos
projetos. Além disso, reivindicaram que
o presidente do TSE procure de imedia-
to o ministro Cezar Peluso e apresente
a preocupação da categoria em relação
à demora da tramitação.

Ricardo Lewandowski, porém, afir-
mou que não há espaço para essa dis-
cussão antes do segundo turno das elei-
ções. De acordo com o ministro, “há
grande dificuldade do Judiciário conse-
guir alguma agenda com o Executivo

nesse momento”. Após as eleições, no
entanto, ele se comprometeu a atuar
de forma intensa, junto com ministro
Cezar Peluso, para que o novo plano
de cargos e salários da categoria entre
em vigor.

Roberto Policarpo, coordenador da
Fenajufe e coordenador-geral do Sind-
jus, avaliou que a reunião foi importante
para dizer ao Judiciário que a negocia-
ção já foi feita e que a categoria não
admitirá retrocesso.

Policarpo (ao centro)
com Lewandowski
(acima): categoria não
admitirá retrocesso
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Na sexta, dia 15, o Sindjus opôs em-
bargos de declaração contra o acórdão
do TCU nº 2.640/2010. Essa medida jurí-
dica tem efeito suspensivo, ou seja, inter-
rompe o prazo fixado pelo Tribunal de
Contas para devolução de parte de pa-
gamentos feitos aos servidores do TJDFT,
relativos ao reajuste de IPCr (10,87%).

“Qualquer ato da administração do
TJDFT no sentido da devolução desses va-
lores será barrado, porque contamos o
efeito suspensivo garantido pelos embar-
gos”, explicou o advogado Jean Ruzza-
rin, da equipe jurídica do Sindjus. “Esta-
mos tomando todas as precauções pos-
síveis porque sabemos que o presidente

Servidores do TJ não terão
que devolver pagamentos

do TJ quer cumprir logo a última decisão
do TCU, embora para isso disponha de
60 dias”, completou.

No dia 6/10 o TCU julgou parcialmen-
te procedente o pedido de reexame do
Sindjus contra outro acórdão (nº 1.006/
2005), que mandava o TJDFT devolver pa-
gamentos referentes à percepção integral
de função comissionada com a remune-
ração do cargo efetivo, incluída a VPNI
de quintos (“função cheia”), e pagamen-
tos relativos ao reajuste de IPCr (10,87%).
Com o acolhimento parcial do recurso do
Sindjus, o TCU dispensou a devolução de
parte dos valores recebidos a título de
“função cheia”.

“As razões dessa parte da decisão não
estão claras”, afirmou o advogado Jean
Ruzzarin. “Ela viola a súmula vinculante
nº 3, do Supremo Tribunal Federal, que as-
segura o contraditório e a ampla defesa
contra decisões que resultem na anulação
de ato administrativo que beneficia os ser-
vidores”, explicou.

“Se depois do julgamento dos embar-
gos o TCU insistir em manter essa viola-
ção, o Sindjus impetrará mandado de se-
gurança junto ao STF. Também vamos
questionar a ordem para reposição dos
valores, pois foram recebidos de boa-fé
pelos servidores, que confiavam na lega-
lidade dos atos”, finalizou o advogado.

PCCR – À espera do segundo turno
MEIO AMBIENTE – Para onde vai o seu lixo?
COMPORTAMENTO – Virando a própria mesa
COMUNICAÇÃO – A Justiça na rede
SAÚDE – Transtorno Bipolar de Humor
BRASÍLIA DO BEM – A arte de amar e retribuir
TT CATALÃO – Nabuco, um senhor deputado
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