
8 de fevereiro de 2011

Na tarde da última sexta-feira (dia
4), os delegados sindicais se reuniram
no auditório da CUT-DF para afinar pro-
postas e definir as ações que levarão
adiante as lutas em prol dos servidores.
“Ano passado tivemos várias vitórias,
mas nossa luta mais importante ficou
pendente. Pela primeira vez na nossa
história houve um acordo que não foi
cumprido. Agora temos que exigir do
presidente do STF, nosso interlocutor ofi-
cial, que ele faça cumprir seu papel ins-
titucional”, declarou Berilo Leão Neto,
coordenador do Sindjus.

A partir desta terça-feira (8), os dele-
gados percorrerão cada local de traba-
lho no Judiciário e MPU com um amplo
trabalho de informação e motivação junto
aos colegas. “A categoria não sabe no
que acreditar. Fica lendo notícias nos jor-
nais e na internet, mas eles querem ouvir
o que o sindicato tem para falar. É im-
portante mostrar para os servidores que
temos que seguir lutando”, disse Luiz
Valério, delegado sindical do TSE.

Acompanhe o calendário e sai-
ba quando os delegados estarão
no seu local de trabalho. Anote
suas dúvidas e participe!

A reunião também definiu o apoio ao
ato público unificado em frente ao Con-
gresso Nacional, no dia 16 de fevereiro.
“É importante a participação de todos
os servidores do DF. Entidades do país in-
teiro trarão seus representantes”, afirmou
o coordenador Berilo Leão.

A luta

Uma grande marcha na Esplanada e uma manifestação em frente ao
Congresso marcarão o lançamento da campanha salarial unificada dos

servidores federais, marcado no próximo dia 16. O Sindjus apoia o
movimento e chama todos os servidores a participar. No dia 16, todos

às ruas! A concentração será às 9h, em frente à Catedral. No trajeto
até o Congresso haverá também uma manifestação em frente ao

Ministério do Planejamento. As entidades nacionais representativas
dos servidores querem uma audiência com a ministra Miriam Belchior,

para discutir as negociações não concluídas em  2010.

Delegados sindicais
definem calendário de ações

para fevereiro e março

SERVIDORES NAS RUAS

continua

STM/MPM/CJF
TRT
MPDFT
TRE
TJDFT
STJ
PGR
TST
Promotoria da Infância
(711/911 N), Vara da
infância (909 N),
Juizado Federal (510 N)
STF

24/02
25/02
28/02

1/03
2/03
3/03
4/03

10/03
11/03

14/03

Taguatinga
Samambaia, Riacho Fundo
Gama, Santa Maria
Guará, Leal Fagundes
Planaltina, Sobradinho
Paranoá, São Sebastião,
CNMP
Ato na Esplanada
TSE (514 N), TRT 10, PGT 10
Brazlândia, Ceilândia
PRR/PRDF, JF
TRF/CNMP (praça)
TSE

08/02
09/02
10/02
11/02
14/02
15/02

16/02
17/02
18/02
21/02
22/02
23/02

Confira o calendário e marque presença

ASSEMBLEIA

GERAL

Dia 11/2, às 18h, no Hotel

Nacional. Pauta: realização

do 6º Congresso do Sindjus

PARTICIPE!
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Os servidores do Judiciário e do MPU pres-
tigiaram a posse de um integrante de catego-
ria como deputado federal. Roberto Policarpo,
servidor do Tribunal Regional do Trabalho (TRT),
assumiu mandato durante a sessão na Câmara
dos Deputados nesta segunda-feira, dia 7.

Depois de uma década de dedicação to-
tal ao Sindjus, Policarpo se afastou de seu
mandato de coordenador-geral, conforme
determina o estatuto do sindicato, com o ob-
jetivo de ampliar os horizontes da luta da
categoria. Ao longo desses dez anos, con-
quistou importantes vitórias para os servi-
dores do Judiciário e do MPU e tornou-se
uma liderança reconhecida nacionalmente.

Atual presidente do PT-DF, Policarpo pre-
tende defender os interesses dos servido-
res públicos, lutar por uma educação e uma

saúde pública de qualidade no país e princi-
palmente no DF, valorizar a economia soli-
dária e incentivar a criação de creches pú-
blicas, entre outros fatores para melhorar a
vida do cidadão brasileiro e brasiliense.

Diante dos servidores que compareceram
à sua posse, Policarpo colocou seu gabinete
(número 941, no anexo IV da Câmara dos De-
putados) à disposição da categoria e da luta
pela aprovação dos PLs 6613 e 6697.

Policarpo
toma posse
na Câmara

O Planalto, o Congresso e o STF co-
meçaram a discutir na semana passada
a terceira edição do Pacto Republicano,
um acordo entre os Três Poderes pela apro-
vação rápida de projetos para moderni-
zar a Justiça.

Para o Sindjus, esse momento repre-
senta uma oportunidade para o STF fi-
nalmente cumprir o que foi prometido aos
servidores em 2010: a defesa do novo
plano de carreira. “É hora do presidente
do Supremo reafirmar a autonomia entre
os Poderes e fazer com que o Executivo
cumpra o que ficou acordado no final
da greve”, afirmou o coordenador-geral
do sindicato, Berilo Leão.

Em discurso no STF, na presença da
presidenta Dilma, Peluso apresentou a
ideia de diminuir o número de recursos

judiciais. No dia seguinte, fez discurso com
mesmo teor no Congresso e arrancou
aplausos dos parlamentares.

Ele considera prioridade diminuir o nú-
mero de recursos a uma sentença. Isso
reduziria o tempo de tramitação de um
processo e o risco de impunidade. O mi-
nistro vai trabalhar por uma Proposta de
Emenda Constitucional que declare con-
cluídos todos os processos julgados por
Tribunais de Justiça ou Tribunais Regio-
nais Federais. Só seria possível recorrer ao
STF e ao STJ para anular a decisão.

Com a mudança, a validade da Ficha
Limpa, que aguarda há meses uma deci-
são do STF, já estaria resolvida. Peluso
disse a amigos que as discussões ainda
estão no início e que será formado um
grupo de trabalho para cuidar do Pacto.

O ministro Ricardo Lewandowski, pre-
sidente do TSE, quer garantir a inclusão
de temas relativos à Justiça Eleitoral. “O
Código Eleitoral tem mais de 50 anos . O
Brasil também mudou bastante”, disse.
Ele também está preocupado com o nú-
mero de recursos na Justiça Eleitoral, que
propiciam que candidatos tentem rever-
ter o resultado das urnas nos tribunais.

O primeiro Pacto Republicano foi fir-
mado em 2005. Resultou na aprovação
de dois mecanismos que garantem agili-
dade ao Judiciário: a repercussão geral e
a súmula vinculante. A segunda edição
foi assinada em 2009. O principal resul-
tado foi a Lei 12.322 que alterou parte
do Código de Processo Civil para tornar
os ritos processuais mais rápidos.

Fonte: jornal O Globo

Mudanças na Justiça em pauta
PACTO REPUBLICANO

Ideia é “modernizar” a prestação jurisdicional. Mas, para os servidores, é vital que haja
uma automomia real do Judiciário e a defesa do reajuste salarial por parte do STF


