
No dia 4 de março, o deputado Pedro 
Eugênio (PT/PE) foi eleito Presidente 
da Comissão de Finanças e Tributa-

ção (CFT) (os vice-presidentes serão eleitos 
em uma reunião no dia 11/3). Finalizando 
esse processo, o PL 319/07, que corrige 
alguns pontos da regulamentação do PCS 
III, poderá ser levado à votação. Segundo o 
regimento da Câmara, enquanto não houver 
a eleição anual para a presidência das comis-
sões nenhum projeto pode ser votado.

No dia 10 de outubro de 2007, o PL 
foi aprovado pela Comissão do Trabalho e 
encaminhado para a CFT, para que ela dê 

o parecer sobre a viabilidade financeira de 
sua implantação. No dia 21 de novembro 
encerrou-se o prazo para emendas (não 
houve a adição de nenhuma emenda). Em 
razão do recesso parlamentar e das eleições 
para a presidência da Comissão, o PL 319/07 
ficou parado. 

O Sindjus já iniciou os contatos para 
agendar uma audiência com o novo presi-
dente da comissão. Nesta conversa, o coor-
denador-geral do Sindjus Roberto Policarpo 
pretende falar da importância deste projeto 
e pedir que sua votação aconteça da forma 
mais rápida possível.  

O Sindjus ajuizou ação coletiva visando à 
extensão da Gratificação de Atividade 
de Segurança (GAS) aos servidores 

inativos e pensionistas de servidores que 
exerceram funções de segurança (inspetor e 
agente de segurança judiciária) e que tenham 
proventos de aposentadoria e pensão ampa-
rados pela regra da paridade. Regra esta que 
garante a revisão dos proventos dos inativos 
por ela abrangidos, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remu-
neração dos servidores em atividade, sendo 
também estendidos aos inativos os benefícios 
ou vantagens posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade. 

A ação também visa garantir a incorpora-
ção da gratificação nos proventos dos atuais 
servidores que exercem funções de segurança, 
quando vierem a se aposentar, desde que sob o 
abrigo da paridade. 

Participe, na próxima quarta-feira 
(12/03), às 18h, no Hotel Nacional, 
da assembléia que discutirá o 5º 

Congresso do Sindjus. Todos os filiados 
estão convidados para discutir os principais 
pontos que irão compor o nosso Congresso. 
A pauta, os critérios de participação e a data 
são algumas das questões que serão defini-
das neste encontro. Ainda nesta assembléia 
serão eleitos os membros da comissão or-
ganizadora. Sua participação é importante 
para garantir sua representatividade neste 
evento que discutirá temas de seu interesse. 

Por exemplo, no 4º Congresso, realizado 
em 2005 e considerado um sucesso pela 
pesquisa de opinião feita na época, questões 
como previdência, capacitação profissional e 
reforma do Judiciário marcaram as discussões. 

Segundo o coordenador-geral do Sind-
jus, Roberto Policarpo, a participação dos 
filiados neste encontro é fundamental para 
que, desde já, possamos começar a construir 
uma agenda de ações positivas. Para ele, 
precisamos pensar e discutir ações da nossa 
categoria e a valorização do serviço público 

como um todo. Além das lutas 
dirigidas, o coordenador-geral 
do sindicato realça a importân-
cia desse Congresso para nos 
inserirmos ainda mais nas ques-
tões nacionais. 

“A Const i tu ição 
es tá  comemorando 
vinte anos e nossa luta 
pelos direitos fundamentais 
deve contemplar cada um dos 
mais de 180 milhões de brasi-
leiros. Como categoria forte e 
combativa, nós, servidores 
do Judiciário e do Minis-
tério Público, precisamos 
promover a conscienti-
zação da sociedade para 
transformarmos o Brasil em um 
país mais justo e democrático”, esclareceu 
Policarpo.

Atendendo ao nosso Estatuto, no dia 
29 de novembro, foi veiculado, no Jornal de 
Brasília, o edital de convocação para essa 
assembléia. 
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Visando aproximar ainda 
mais o sindicato de seus 

associados, o Sindjus 
está lançando a TV 
Sindjus - uma tv web, 
com programas sema-
nais, acessada a partir 
do nosso site (www.
sindjusdf.org.br). Nela, 

o coordenador-geral 
do Sindjus Roberto Po-

licarpo falará sobre as ações do 
sindicato e responderá perguntas 

enviadas pelos associados.  
Com essa TV, o Sindjus dá um passo 

importante rumo à evolução tecnológica vi-
vida na comunicação mundial. Antenado com 
essa tendência e pensando no bem estar de 
pessoas como você, o sindicato fortalece o di-
álogo direto entre os associados e seus repre-

sentantes, promovendo uma ampla interação 
com temáticas do interesse da categoria. 

Para o Sindjus, além da maior proximi-
dade citada no início do texto, essa TV tem 
uma importância fundamental no sentido de 
compor uma videoteca digital em nosso site, 
registrando uma história construída por mui-
tas mãos. Sendo assim, participe! Envie suas 
perguntas para o email tvweb@sindjusdf.
org.br e fique ligado em nossa programação. 
Roberto Policarpo pode responder suas dúvi-
das já no próximo programa.

Para a estréia deste canal, preparamos 
um programa especial sobre o tema que vai 
ser muito discutido em 2008 – a luta pelo 
Plano de Carreira. Roberto Policarpo comenta 
de forma direta e esclarecedora o significado 
dessa luta para a categoria. Estréia em breve!

Sindjus entra na 
era da TV Web 

Já está circulando a edição 
de março da revista Sindjus 

A Revista Sindjus de março já está circu-
lando em versão impressa e digital. No 
mês que se comemora o Dia Interna-

cional da Mulher, a revista foca, como matéria 
de capa, o aumento da licença-maternidade 
de quatro para seis meses, que já foi aprova-
do pelo Senado e está prestes a ser votado na 
Câmara. Além dessa matéria, a revista traz 
temas interessantes como a 14ª Plenária da 
Fenajufe, a farra da suplência no Senado e 
uma avaliação do sistema de Justiça do Brasil. 
O Editorial é sobre a construção de um Plano 
de Carreira – uma luta que vai estar presente 
durante todo o ano de 2008. Confira! 

Pressão pela aprovação do PL que 
reconhece as Centrais Sindicais

Depois de muitos adiamentos e 
obstruções, foi firmado um acordo 
entre as lideranças partidárias na 

Câmara dos Deputados para destrancar a 
pauta e votar, no dia 11 de março (terça-
feira), o PL 1990/07, que prevê o reconhe-
cimento das Centrais Sindicais.

Para garant i r  a efet ivação desta 
conquista histórica, que o texto original 
acordado entre as Centrais Sindicais seja 
aprovado, a CUT pede a presença da mili-
tância para ocupar as galerias da Câmara 
Federal a partir das 12 horas de terça-feira 
(11/3). 

A Comissão de Trabalho da Câma-
ra dos Deputados se reúne nesta 
quarta-feira (12). É a primeira reu-

nião do ano após a eleição do presidente do 
colegiado, deputado Pedro Fernandes (PTB/
MA). A pauta conta hoje com mais de 800 
proposições. Nesse montante, dois projetos 

afetam diretamente os servidores públicos. 
O Projeto de Lei 4.497/01 (que regula o 
direito de greve do servidor público) e o Pro-
jeto de Lei Complementar (PLP) 92/07 (que 
define as áreas de atuação das fundações 
instituídas pelo Poder Público). O Sindjus 
está de olho.

Comissão do Trabalho volta a 
se reunir com pauta polêmica


