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Atenção, servidores do Poder Judiciário 
e do Ministério Público da União: esta-
mos em contagem regressiva para o V 

Congresso do Sindjus. Quinta-feira próxima 
(8/5), às 20h, no Parlamundi (LBV) começa, de 
forma solene, o evento que vai debater a Cons-
tituição e definir nosso plano de lutas. Depois 
de realizar diversas assembléias, levando o 
debate de órgão em órgão, e elegendo dele-
gados, o debate e a pluralidade de idéias estão 
garantidos. Seus projetos, suas sugestões, suas 
lutas estarão representados nesse Congresso 
que definirá os rumos de nossas lutas. 

Vários painéis com temas de seu interes-
se, ministrados por profissionais de renome 

nacional e internacional; a atualização jurídi-
ca – levando-se em conta o novo Código Civil 
- em nosso Estatuto; a definição do nosso 
Plano de Lutas (com a eleição dos vencedores 
do concurso que elegerá as melhores idéias 
para o nosso plano) são alguns dos atrativos 
deste Congresso que faz uma alusão aos 20 
anos da Constituição. Serão três dias de de-
bates amplos, reflexões profundas e decisões 
importantes. 

Mas fique atento para não perder essa 
página importante da nossa história. O cre-
denciamento acontece nos dias 8 (a partir das 
19h) e 9 (das 9 às 14) de maio. Confira abaixo a 
programação completa:

A Diretoria Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário 
e do Ministério Público da União no DF- Sindjus/DF, com fulcro no artigo 19 
parágrafo Único cominado com o artigo 94 do seu Estatuto Social, convoca 

seus filiados para a Assembléia Geral para aprovação das Resoluções e 
Alteração do Estatuto discutidas no 5º Congresso do Sindjus. 

3, 2, 1... Contagem 
Regressiva para o Congresso

Edital de Convocação – 
Assembléia Geral Extraordinária

Congresso do 

Sindjus
2 0 0 8

QUiNTA - FEiRA - 8 DE MAio:
20h - ABERTURA:

Leonardo Bandarra, Procurador-geral do MPDFT.
Estefânia Viveiros, Presidente da OAB-DF.
Nívio Geraldo Gonçalves, Presidente do TJDFT.
Rejane Pitanga, Presidente da CUT/DF.
Roberto Policarpo Fagundes, Coordenador-geral 
do Sindjus.
Flávio Dino - Deputado Federal e ex-juiz federal.
20h30 - Palestra de abertura: ministro 
Sepúlveda Pertence e ministra Carmem Lúcia
A Constituição e seu papel frente às 
necessidades da sociedade
21h30 - Coquetel

SExTA-FEiRA - 9 DE MAio: 

8h - aprovação do Regimento Interno
9h - Constituição e Cidadania 20 anos de 
história: 
Hermes Zaneti (Deputado Federal Constituinte), 
Ulisses Ridel (Presidente do DIAP na época 
da Constituição e advogado) e Paulo Paim 
(Constituinte e hoje Senador).
14h - obstáculos à concretização da 
Constituição Cidadã e como superá-los:
Cristiano Paixão (Procurador do Trabalho, Crivelli 
(advogado da CUT).
16h30 - As reformas Constitucionais, o 
direito de greve e a negociação coletiva.
Flávio Tonelli (Consultor Legislativo), Roberto 
Caldas (advogado e conselheiro da OAB), 
Melissa Demari (advogada, especialista 
em Justiça Constitucional e Processos 
Constitucionais pela Universidad de Castilla 
La-Mancha, Espanha).

SáBADo - 10 DE MAio:

9h - Plenário
10h - Grupos de Trabalho
14h30h - Plenária – Leitura e aprovação dos 
relatórios
17h - Assembléia-Geral – Aprovação das 
Alterações do Estatuto
18h30 - atividade de encerramento

LoCAL:

Parlamundi (LBV), SGAS 915, lote 75/76.

Brasília, 5 de maio de 2008.

Roberto Policapo Fagundes
Coordenador-Geral

Local:  Parlamundi (LBV), SGAS 915, lote 75/76. 
Data: 10 de maio de 2008. 

Horário: 17h.
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Reunião do Projeto de 
Habitação supera expectativas

Depois da bem-sucedida mobilização 
no dia 29 de abril, o Sindjus e servido-
res e concursados do TJDFT voltam a 

Câmara dos Deputados para mais dois dias 
de mobilização intensa. Durante o ato serão 
distribuídas cartas cobrando apoio dos parla-
mentares para esse projeto que vai beneficiar 
toda a população do Distrito Federal. O Sind-
jus continua conversando com as lideranças 
partidárias para colocar o PL na pauta, mas 
acredita que isso só vai acontecer em conjun-
to com a pressão exercida pela força da nossa 
mobilização. 

Atendendo ao pedido do Sindjus,o de-
putado federal Geraldo Magela (PT/DF) con-
versou com líder do PT, deputado Maurício 
Rands, e conseguiu o compromisso de solici-
tar aos demais lideres a inclusão do Projeto 

de Lei 3.248/2004 na pauta de votação 
da Câmara dos Deputados. Da mesma forma, 
Magela conseguiu do presidente Arlindo 
Chinaglia a garantia que incluirá o Projeto na 
pauta se houver concordância dos líderes. 

A reunião de Chinaglia com os líderes 
acontecerá nos dias 6 e 7 de maio. 

No entanto, nada disso se concretiza sem 
a nossa mobilização. Não podemos cruzar 
os braços diante de um momento tão impor-
tante e decisivo como esse. Chegou à hora 
de mostrar a nossa força, de ir até a Câmara 
e cobrar por um direito que é nosso. Vamos 
colocar o nosso desejo no peito e lotar o cor-
redor que dá acesso ao Plenário, levando nos-
sos colegas, amigos e vizinhos. A participação 
de cada um é importante na construção da 
aprovação do PL 3248. 

Os servidores do Judiciário e do MPU 
lotaram a reunião realizada no dia 30 
de abril para discutir o projeto habi-

tacional para a categoria. A organização do 
evento esperava cinqüenta pessoas e o pú-
blico chegou perto das 300. Isso demonstra 
o interesse da categoria em um projeto nesta 
direção e deste porte. Querendo consolidar 
essa iniciativa, um dos convidados que falou 
durante a reunião era representante da 
associação dos servidores da Secretaria da 
Fazenda, que já realizou projeto semelhante. 
Aliando o desejo de ter um apartamento 
próprio no Noroeste à experiência de quem 

já trilhou o caminho das pedras, os servido-
res ficaram animados com a idéia. 

Segundo Eduardo da Fonseca Melo (TRT), 
um dos integrantes do grupo que está à frente 
desta empreitada, até o final desta semana 
deve estar pronta uma página eletrônica 
contendo todos os detalhes deste projeto, as 
dúvidas mais freqüentes, os meios de parti-
cipar. Como o Sindjus apóia essa iniciativa, os 
interessados podem entrar nessa página por 
meio de nosso site. Segundo Eduardo, o inte-
resse dos servidores do Judiciário e do MPU 
está superando todas as expectativas, visto 
que a procura está muito grande. 

Data: 06 e 07 de maio
Hora: 14h

Local: no Corredor que dá 
acesso ao Plenário

MoBiLizAção PELA 
APRovAção Do PL 

3248/04 

Mobilização em torno do PL 3248/04 continua

Com o nome de “Cidadania, eficiência e 
valorização dos servidores” começa no 
dia 5 de julho o 3º Encontro dos Agentes 

de Segurança do Sindjus. As inscrições podem 
ser feitas em nosso site (www.sindjusdf.org.
br). Focando a cidadania, os agentes vão refletir 
tanto sobre a ética profissional e questões espe-
cíficas que visam políticas de valorização desses 
servidores quanto como à questão da violência 
urbana, discutindo sobre o desenvolvimento de 
estratégias para proteção de vidas. Além de ser 
decisivo para a inserção dos agentes no Plano 
de Carreira que está sendo construído, esse 
encontro vai demonstrar a união da categoria, 
seu poder de organização e a seriedade com 
que estes profissionais tratam os temas que 
envolvem seu trabalho e a conseqüência de tais 
atividades na melhoria da atividade jurisdicional 
nos tribunais como um todo. 

ACoMPANHE ABAixo AS ATiviDADES 
Do ENCoNTRo: 

9h30 - Ética e Cidadania no Poder Judiciário 
e Ministério Público 
11h – Desenvolvimento de estratégias para a 
proteção de vidas

Almoço

14h – Agentes de Segurança e Plano de 
Carreira
15h – Escolha dos coordenadores do coletivo

3º Encontro dos Agentes 
de Segurança do Sindjus


