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Jobim promete enviar o PCS até 30 de agosto
presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ministro Nelson Jobim, pro-
meteu, em audiência realizada na
quarta-feira (3/8), enviar o PCS ao Con-
gresso Nacional até o dia 30 de agos-

to. O prazo foi estabelecido depois da cobran-
ça feita pelos representantes da Fenajufe, Ro-
berto Policarpo, Sheila Tinoco, Carlos Antônio
(Ovo), Maria da Graça Sousa e Rogério Fagun-
des. O compromisso do presidente do STF era o
de encaminhar o anteprojeto depois da aprova-
ção do subsídio da magistratura, que já virou lei
e já está sendo pago.

Segundo Nelson Jobim, o STF está fazendo um
levantamento das planilhas orçamentárias junto
aos tribunais para que o Ministério do Planeja-
mento possa avaliar o impacto orçamentário.

Jobim informou também que o anteprojeto
do PCS já foi distribuído aos demais ministros do
Supremo para que o Plano possa ser avaliado na
próxima Sessão Administrativa do tribunal, pre-
vista para esta semana.

A partir da promessa do ministro Jo-
bim de enviar o PCS do Judiciário até 30
de agosto, a categoria passou a discutir a
deflagração de uma greve no mês de se-
tembro. A categoria avaliou a proposta
do ministro e decidiu esperar até o dia
30. Se o ministro não enviar o PCS, a cate-
goria não terá outra alternativa, a não
ser decretar a greve.

 Esta foi a decisão aprovada nas as-
sembléias do TRF, JF, STJ, STF, STM, TRT
e Varas Trabalhistas. Nesta segunda (8/
8), a direção do sindicato realiza mais
três assembléias setoriais: no TSE, às
17h; na PRDF, às 15h.

 A mobilização continua e a pressão tam-
bém durante todo o mês de agosto. Nas as-
sembléias já realizadas, os servidores aprova-

Diretores da Fenajufe cobram do Presidente do STF o envio imediato do PCS ao Congresso Nacional

ram o estado permanente de mobilização,
pois esta é a tática para acelerar os PCS do
Judiciário e do Ministério Público da União.

 Ao mesmo tempo, a direção do Sind-
jus estará acompanhando todos os levan-
tamentos orçamentários, em fase de exe-
cução nos tribunais e de todas as negoci-
ações com o Poder Executivo.

A assembléia geral realizada no dia 5, no auditório da CNTE, aprovou, por unanimidade, a prestação de contas do sindicato relativa
ao período de junho de 2004 a maio de 2005; o balanço patrimonial em maio de 2005; e a previsão orçamentária para 2006.

Assembléia aprova contas do Sindjus
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Sindjus exige rapidez
para o PCS do MPU

té o fechamento desta edição o
procurador-geral da República
ainda não havia confirmado a au-
diência com o Sindjus solicitada
desde o mês de julho. A diretoria

do Sindjus pretende discutir a finalização do
projeto de revisão do PCS dos servidores do
MPU e o imediato envio ao Congresso.

 Nas assembléias, realizadas no MPDFT e
na PGR, os servidores discutiram a necessida-
de do estabelecimento de uma negociação ime-
ditamente, uma vez que em relação ao Judici-
ário o projeto encontra-se muito atrasado.

Os principais pontos de interesse dos ser-
vidores já foram definidos há muito tempo e
encontram-se à disposição do procurador-ge-
ral Antônio Fernando.

Sob o comando de
Evandro Mesquita (vocal,
violão, gaita), Billy Forghi-
ery (teclados), Juba  (bai-
xo), Andrea Coutinho (vo-
cais), Luciana Spedo (vo-
cais), Rogerinho (guitarra)
e Claudia Niemeyer, a
Blitz está de volta ao cená-
rio musical brasiliense para
agitar a festa de 15 Anos
do SINDJUS.  

Na apresentação, os
órfãos dos anos 80 poderão ouvir hits,
enfim clássicos, como Beth Frígida,
Geme-Geme, Adão e Eva, A Dois Passos

 

Auxiliar Judiciário
O Sindjus defende a volta do cargo de

auxiliar de judiciário para as atribuições rela-
cionadas à execução de atividades que envol-
vem o recebimento, transporte e entrega de
processos e expedientes, e a recepção e iden-
tificação do público externo, como forma de

Principais pontos:

combater a terceirização dos serviços do MPU,
um número de pessoas que chega a ser duas
ou três vezes maior do que o de concursados.

Funções Comissionadas
As Funções Comissionadas de 1 a 6 se-

rão exclusivas para os servidores do quadro
do Ministério Público da União.

 
Direito de advogar
O Sindjus defende a não proibição do

direito de advogar no novo PCS.
 
Adicional de qualificação
O Adicional de Qualificação será desti-

nado aos servidores da carreira do MPU, por-
tadores de títulos, diplomas ou certificados
de cursos de pós-graduação, em sentido
amplo ou estrito, a serem estabelecidas em
regulamento.

 
Regulamentação com a participa-

ção das entidades
O Sindjus defende a garantia da parti-

cipação das entidades sindicais dos servi-
dores na regulamentação do Plano.

Em decisão publicada no último dia
27, o TCU determinou que no prazo de
15 dias o TJDFT suspenda o pagamento
da Função Cheia e que adotasse provi-
dências para devolução dos valores pa-
gos em excesso. O mesmo procedimen-
to recomendou para o caso do reajuste
de 10,87%, à exceção dos processos
ressalvados, cujo corte deve aguardar o
pronunciamento do STJ.

Após análise do acórdão, a assesso-
ria jurídica do SINDJUS/DF está prepa-
rando minuta de pedido de reexame, para
ser recebido no efeito suspensivo inte-
gral da decisão da Corte de Contas, que
será apresentada nesta segunda-feira .

Em análise inicial, foram detectados
vários equívocos de ordem formal e ma-
terial no julgado e nas determinações
do TCU, o que recomenda a protocoliza-
ção de pedido de reexame e a rediscus-
são da matéria, para afastar o que re-
presenta, em última análise, o desres-
peito de garantias legítimas conquista-
das pelos servidores do TJDFT.

 TCU erra e
prejudica
servidores
do TJDFT

15º Aniversário do Sindjus
BLITZ, DJ BOB Bruno e Brazilians Band agitarão a festa

do Paraíso com uma roupagem um pou-
co diferente.  O novo show da banda é um
carnaval pop, onde o público é convidado a

participar do início ao fim.
Antes da Blitz subir ao palco

o Dj Bob Bruno (ex-Boite Zoom
Brasília, nos anos 80, e atual-
mente no Café Cancun e Rádio
Transamérica), vai animar a fes-
ta. E logo depois da apresenta-
ção da Blitz, a banda Brazilians
Band apresentará todos os rit-
mos brasileiros até o dia raiar.

Pegue logo o seu convite. A
distribuição está sendo feita nos
locais de trabalho e nas assem-

bléias setoriais. Somente para os sindicali-
zados. A festa será realizada no sábado, dia
20 de agosto, no Marina Hall (Bay Park).

Tendo em vista que ainda não há uma definição quanto ao envio do PCS ao Congresso,
o Sindjus convoca os servidores de todos os ramos do MPU para uma assembléia, no dia
9 (terça), às 13h30, no auditório do Bloco F - PGR. Os servidores que precisarem de
transporte deverão entrar em contato com o sindicato até às 19h de hoje.


