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O coordenador-geral do Sindjus, Roberto
Policarpo, reuniu-se nesta quinta (11/12)
com o presidente do Supremo Tribunal
Federal, ministro Gilmar Mendes, para
tratar de três pontos de grande interesse
dos servidores: tramitação do PL 319/07,
pagamento dos passivos e o processo de
construção do Plano de Carreira, que está
em discussão na comissão interdisciplinar.
Mendes demonstrou interesse pelas
questões e se comprometeu a ajudar.
Veja abaixo os detalhes discutidos.

Em busca de somar esforços

Para fechar a pauta, Policarpo fo-
cou a questão dos passivos. O coorde-
nador do Sindjus destacou a importân-
cia das reuniões dos Diretores-Gerais
junto à SOF, mas afirmou a necessida-
de de uma negociação feita pelo pró-
prio ministro Gilmar Mendes com o Exe-
cutivo. Para justificar esse pedido, Po-
licarpo explicou que a SOF tem coloca-
do inúmeros entraves técnicos para
adiar o pagamento dessas pendênci-
as, que foram reconhecidas como ad-
ministrativas pelo próprio Judiciário.

“Os servidores estão lesados di-
ante de um direito pleno e reconheci-
do”, disse Roberto Policarpo. “O pa-
gamento tem que ser feito imediata-
mente. Adiá-lo só faz a dívida crescer.
Isso prejudica não só os servidores, mas
também o Estado”, lembrou o coorde-
nador do Sindjus. O presidente do STF
afirmou que está acompanhando a ne-
gociação e que vai se esforçar para li-
quidar a dívida.

Em relação ao PCCR, o coordenador-
geral do Sindjus reafirmou a importância
do trabalho da comissão interdisciplinar,
que está discutindo as propostas e formu-
lando a redação do novo plano. Policarpo
destacou a mobilização, interna e exter-
na, de Gilmar Mendes para que o PCCR
alcance êxito. As atividades da comissão
terminam em fevereiro de 2009.

“É de vital importância para o novo
plano que haja, desde já, um trabalho de
interlocução junto ao Judiciário, ao Execu-
tivo e ao Congresso, feito diretamente pelo
presidente do STF”, afirmou Roberto Poli-
carpo. “Os motivos da urgência são cla-
ros: além da necessidade de evolução na
atividade funcional, temos a situação gri-
tante de defasagem dos atuais salários
dos servidores do Judiciário frente às car-
reiras de outros poderes”, disse ele.

Selando seu compromisso com essa
causa, o ministro Gilmar Mendes reafir-
mou sua disposição em ajudar e em fazer
esse trabalho de interlocução.

Policarpo fez um histórico sobre o
PL 319/07 ao presidente do STF e falou
sobre sua importância para os servi-
dores, principalmente em relação ao
Adicional de Qualificação para técni-
cos e o instituto da redistribuição. Ele
informou que o projeto (enviado pela
então presidente do Supremo, minis-
tra Ellen Gracie, ainda em 2007) está
parado na Comissão de Finanças da
Câmara há mais de um ano, em razão
de um entrave da Secretária de Orça-
mento e Finanças (SOF). Informou tam-
bém que o governo já sinalizou, por
meio SOF, que os recursos estarão dis-
poníveis em 2009.

No entanto, Policarpo cobrou de
Mendes uma intervenção mais direta
junto ao Congresso e ao Executivo
para que o projeto seja aprovado ain-
da este ano. O presidente do STF dis-
se que analisará o que é possível fa-
zer, ainda em 2008, para aprovar o
projeto de lei.

Aprovação
do PL 319

Mobilização
para o PCCR

Pagamento
dos passivos

Gilmar Mendes,presidente do STF,e o coordenador-geral do Sindjus,Roberto Policarpo
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A campanha EU DÔO TALENTO será lançada no

TST no dia 16, durante o tradicional Almoço Musical,

que nesta edição teve o patrocínio do Sindjus.

Esta campanha, criada pelo Sindicato, faz uma pon-

te entre entidades sociais e pessoas que querem ofere-

cer qualquer tipo de trabalho voluntário.

Tem muita gente precisando daquilo que você

mais gosta de fazer: escrever, dançar,

cozinhar, advogar, conversar, passear, contabilizar,

fazer massagem, costurar... As opções não têm fim.

Indique entidades para o nosso cadastro.

Para ser voluntário, consulte a lista no nosso site:

www.sindjusdf.org.brE não deixe de relatar suas experiências para

a nossa equipe. Vamos divulgar seu trabalho e fazer

esta campanha crescer!Escreva para usha@sindjusdf.org.br ou ligue

para 3212-2624 (Thais) e 3212-2602 (Anária).

CAMPANHA COMEÇA NO TST

As agendas 2009 já começaram a ser envi-
adas pelo correio para todos os dez mil filiados
ao Sindicato. Mas a prioridade serão os seis mil
filiados que já responderam à Pesquisa Sindjus,
porque os outros quatro mil endereços não
estão atualizados. Se você ainda não preen-
cheu a pesquisa, preencha agora. É rápido,
fácil e vai ajudar o Sindicato a conhecer me-
lhor os associados, para atendê-los cada vez
melhor. Veja em www.sindjusdf.org.br.

Resultado de muita luta e dedicação, a jornada de
35 horas no MPU foi consolidada após a Justiça inde-
ferir liminar pleiteada pelo MPF em ação civil ocorrida
em Jacarezinho (PR), sobre a redução da jornada de
trabalho. Sob a égide da improbidade administrativa,
um procurador do Paraná tentou suspender a Portaria
479/08, isto é, retroceder para a jornada de 40 horas.

A Justiça, porém, manteve a jornada de 35 horas,
com a justificativa de que o juízo local não tem compe-
tência para tratar uma ação de prejuízo de âmbito
nacional e por considerar a União uma pessoa jurídica
de direito público, não uma pessoa física que possa
praticar ato de improbidade administrativa.

Além de conceder liminar preservando a jornada de
35 horas até a sentença, a Justiça limitou os efeitos da
decisão aos servidores daquela subseção. Portanto, inde-
pendentemente do que for sentenciado, os servidores do
MPU lotados no Distrito Federal em nada serão afetados.

Justiça consolida jornada
de 35 horas no MPU

A proposta para o novo Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração (PCCR) do MPU já
recebeu 285 mensagens dos servidores, com
críticas, elogios e sugestões. Na próxima se-
mana estará no ar uma nova versão, que in-
corpora as modificações sugeridas. Entre no
site e confira! Afinal, é a sua carreira que
está em discussão.

Agendas são enviadas

SUGESTÕES PARA O PCCR


