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Sindjus irá premiar melhores idéias para Plano de Lutas

No dia 7 de abril, os servidores do STF 
vão dar início ao calendário de assem-
bléias setoriais (veja tabela abaixo) 

para escolherem os delegados do V Congresso 
do Sindjus, que acontecerá nos dia 8, 9 e 10 de 
maio. Ao final dessas mobilizações setoriais 
(dia 29 de abril), o Sindjus espera contar com 
400 delegados, a maior bancada já eleita para 
um Congresso. 

Isso será possível porque a proporção de 
filiado/delegado diminui de 50:1 para 25:1, con-
forme foi estabelecido em Assembléia na noite de 

13 de março. Na visão do coordenador-geral do 
Sindjus Roberto Policarpo, essa mudança preten-
de dar mais pluralidade ao evento, enriquecendo 
o debate e possibilitando uma representação 
mais próxima da realidade dos servidores.

“Ser delegado desse Congresso reflete em 
grande responsabilidade, pois eles irão discutir 
e definir os rumos de nossa luta para os próxi-
mos anos”, definiu Policarpo. Sendo assim, a 
importância da sua participação se traduz na 
escolha de delegados que tenham legitimidade 
de representação e capacidade de formulação. 
Só assim você estará bem representado. Por 
isso, é importante participar das assembléias e 
votar de forma consciente.

Além da realização das assembléias se-
toriais, todas as providências já estão sendo 
tomadas para garantir o sucesso do V Congres-
so. O tema geral do Congresso será: “20 anos 
da Constituição Cidadã: como concretizar e 
ampliar os direitos dos trabalhadores”.  O Con-
gresso tem o objetivo de debater a Constituição, 
no sentido de refletirmos sobre como podemos 
concretizar e avançar no âmbito dos direitos 
dos trabalhadores e definir o Plano de Lutas da 
categoria para os próximos anos.

Visando promover uma maior integração 
entre os servidores e as lutas do sindica-
to, o Sindjus elaborou um concurso para 

premiar as cinco melhores idéias para o Plano 
de Lutas que será definido no V Congresso. Suas 
idéias podem refletir lutas específicas dos servi-
dores do Poder Judiciário e/ou do Ministério Pú-
blico e também lutas gerais da sociedade brasi-
leira. O tema é livre. No entanto, para incentivar 
a sua participação e inspirar suas idéias, vamos 
resgatar uma pesquisa feita em 2004. Na épo-
ca, às vésperas da realização do IV Congresso, 
foi realizada uma pesquisa para descobrir quais 
os temas de maior interesse dos servidores. 

Os cinco temas mais votados, em ordem 
decrescente, foram: Formação e qualificação 

dos servidores; Plano de carreira; Reforma do 
Judiciário; Cidadania e responsabilidade social 
e Desenvolvimento e Inclusão Social. Vale 
ressaltar que você pode sugerir idéias a partir 
desses temas ou escolher uma nova pauta. O 
prêmio será uma viagem. O destino ainda está 
em processo de definição, mas será anunciado 
em breve em nosso site. 

ATENção: A carta-resposta - que consta 
de uma apresentação, um questionário e um 
espaço para você enviar suas idéias - está dis-
ponível em nossa revista de abril e também em 
nosso site (www.sindjusdf.org.br), assim como 
as instruções de como participar. No entanto, é 
válido adiantar que as idéias terão de ser apre-
sentadas até o dia 30 de abril. 

Calendário de 
Assembléias Setoriais *

DiA órgão Horário

7/4
STF - SEDE 13h

SAAN 16h

8/4
TSE - SEDE 13h

TSE - Galpão 15h
TSE – 514 N 17h

9/4
Varas 

Trabalhistas 16h

Fazendinha 14h
10/4 TJ (sede) 16h

TRT 13h

14/4
STM 14h
TRF 16h

15/4
STJ 13h
TST 16h

16/4
JF

PRR
MPM e MPT

22/4

Samambaia
Gama

V. 
Trabalhistas
Santa Maria

23/4
Taguatinga

VT
Promotoria

24/4
Guará

N. 
Bandeirante

25/4
Ceilândia
Brazlândia

28/4
MPDFT 13h

PGR 16h

29/4
Planaltina

Sobradinho
Paranoá

* Muitas assembléias não estão com horário 
definido. A tabela com informações completas 
e atualizadas estará disponível em nosso site 

(www.sindjusdf.org.br)
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O Sindjus está em processo de articu-
lação com o relator do PL 319/07 na 
Comissão de Finanças e Tributação 

da Câmara, deputado Aelton Freitas (PR/MG) 
para que o projeto, em questão, seja votado o 
mais rápido possível. A aproximação do Sind-
jus com o relator tem o objetivo de discorrer 
sobre a importância do projeto (que repre-
senta avanços para os servidores do Poder 
Judiciário), saber mais detalhes do relatório a 
ser apresentado pelo deputado e, sobretudo, 
construir uma força-tarefa para tentar aprovar 
essa matéria o mais rápido possível. 

O deputado Aelton informou que já termi-
nou seu relatório, que deve ser apresentado até 
a próxima semana à Comissão de Finanças. O 
relator manteve o texto aprovado na Comis-
são de Trabalho, em outubro do ano anterior, 
acrescentando apenas algumas observações. 
Segundo o deputado, a CFT não analisa o méri-
to da matéria e sim a adequação financeira. Por 
exemplo, se o montante da despesa do projeto 
está dentro da margem de crescimento permiti-
da aos gatos com pessoal e encargos sociais do 
Poder Judiciário. 

Tranqüilizando uma preocupação da cate-
goria, os pontos que tratam da extensão do adi-
cional de qualificação para os ocupantes do car-
go de Técnico Judiciário e a redistribuição para 
os cargos de provimento efetivo, no âmbito de 
todo o Poder Judiciário, continuam no relatório. 
Em sintonia com a nova luta encampada pelo 
Sindjus – por um Plano de Carreira para toda 
a categoria – o PL 319 inicia essa caminhada 

garantindo, por exemplo, o status de atividades 
exclusivas de Estado aos servidores do Judici-
ário. “Esse texto foi aprovado pela Comissão 
de Trabalho e permanece no relatório que será 
apresentado à CFT”, adiantou o relator. 

Justificando o tempo de permanência do 
projeto na Comissão (desde outubro de 2007), 
Aelton explicou que o recesso parlamentar, 
o processo de eleição para composição dos 
membros da Comissão e a demora em votar o 
orçamento acabaram atrasando a apreciação 
do PL 319, que altera pontos da Lei 11.416 
(PCS). Demonstrando boa vontade, o deputado 
Aelton Freitas prometeu trabalhar junto ao 
presidente da Comissão, deputado Pedro Eugê-
nio, e aos demais membros para que a votação 
aconteça o quanto antes. Quanto ao resultado 
da votação, Aelton está otimista na aprovação 
do seu relatório pela Comissão de Finanças. “Os 
servidores do Judiciário podem contar com meu 
empenho na aprovação deste projeto”, garan-
tiu o deputado.   

Depois de ser aprovado pela CFT, o projeto 
segue para a Comissão de Constituição e Justi-
ça (CCJ) e depois para o Senado. O esforço do 
Sindjus é para que esse projeto seja aprovado 
antes do final do primeiro semestre, visto que 
2008 é ano de eleições municipais e a agenda 
do Congresso fica comprometida no segun-
do semestre. “Não vou descansar enquanto 
não aprovar esse projeto que representa 
muito para os servidores do Judiciário e para 
nossa nova empreitada – a construção de 
um Plano de Carreira”, afirmou Policarpo.

deputado Aelton Freitas já terminou seu relatório 

O Sindjus deu um passo importante 
rumo à integração entre associados e 
sindicato. Além do boletim, da revista 

e do site, contamos agora com a TV Sindjus 
– uma tv web– para aprimorar ainda mais 
nosso diálogo com você.  No ar desde o dia 
27 de março, com um programa sobre Plano 
de Carreira, essa TV tem tudo para dar certo. 
Além de permitir uma maior proximidade com 
você, com direito a muita interatividade, ela 
permitirá que registremos nossa história em 
vídeo, possibilitando a criação de videoteca a 
sua disposição. 

Para visualizá-la, basta acessar o nosso 
site, ir até o menu principal (lado esquerdo) e 
clicar no ícone “TV Sindjus”. Nos programas, 
o coordenador-geral do Sindjus Roberto 
Policarpo falará sobre as ações do sindicato 
e responderá perguntas enviadas pelos as-
sociados. Além do talk show com Policarpo, 
haverá programas com outros entrevistados, 
tratando de questões importantes para os ser-
vidores do Poder Judiciário e do Ministério Pú-
blico. Por exemplo, já está no ar um programa 
com o relator do PL 319/07, deputado Aelton 
Freitas, falando sobre a tramitação do projeto 
na Comissão de Finanças e suas expectativas 
quanto à aprovação desta matéria. 

Participe da TV Sindjus! Envie per-
guntas e/ou sugestões para o email 
tvweb@sindjusdf.org.br e fique ligado 
em nossa programação. 

SiNDJUS ArTiCULA VoTAção 
Do PL 319 NA CFT

TV Sindjus 
está no ar

Confira mais detalhes sobre o PL 319 na TV Sindjus (veja matéria ao lado).


