
1

Atrasados?
A hora
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Começa hoje, o calendá-
r io de mobi l ização 
do  S i nd j u s  pa ra 

pressionar os tribunais 
em relação a diversas 
pendências, como pa-
gamento de passivos 
e o projeto que alte-
ra  a lguns pontos do 
Plano de Carreira dos 
Servidores do Judiciário 
(PL 319). A agenda de mo-
bilização começa às 13h, no 
Superior Tribunal Militar, e segue 
no dia 11 (quinta-feira), às 16 horas, no 
Tribunal Regional Eleitoral. Essa agenda, 
que deve preencher todo o mês de outu-
bro, foi aprovada durante a reunião de 
delegados sindicais, ocorrida na última 
sexta-feira (5/10).

Em razão das pendências serem di-
ferentes em cada tribunal, optou-se por 
realizar mobil izações setoriais. Dessa 
forma, pretende-se otimizar a pressão 
e a cobrança dos servidores em relação 
aos tribunais. O objetivo do sindicato é 
acabar com essa indefinição que vitima 
os servidores exigindo a imediata resolu-
ção dessas pendências. A participação de 
todos os servidores é essencial para nos 
fazer ouvidos e para que as promessas 
sejam cumpridas. Vamos fazer muito ba-
rulho e mostrar a nossa insatisfação com 
esse descaso em relação aos servidores - 
que estão cansados de ser enrolados. 

ATENção SErvidor:

Mobilizações no STM e no TrE
iniciam calendário de pressãoO PL 319/07, que altera dispositivos 

na Lei 11.416/06 (PCS do Judiciá-

rio), foi criado para solucionar falhas 

que ocorreram durante a regulamentação de 

alguns itens do PCS e trazer de volta alguns 

pontos vetados na Lei. Só que essa natureza 

não está sendo cumprida. 

O relator da proposta na Comissão do 

Trabalho da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), 

rejeitou várias emendas de parlamentares 

que beneficiavam os servidores e acrescentou 

outra que possibilita a criação de um “trem 

da alegria” no Judiciário, por meio do aumen-

to do índice de servidores sem vínculo com a 

administração em Cargos de Comissão nos 

Tribunais Superiores. 

O Sindjus tem articulado intensamente com 

os membros da Comissão pela rejeição à 

emenda. O deputado Sandro Mabel apresen-

tou voto em separado excluindo a emenda do 

“trem da alegria” e valorizando os servidores 

de carreira. Durante as três últimas semanas, 

em razão da falta de um consenso, o PL 319 

foi retirado da pauta. As negociações con-

tinuam e o Sindjus pretende cobrar o apoio 

dos tribunais para que fiquem ao lado dos 

servidores em prol da valorização da carreira. 

O STF diz que não abre mão da emenda 2 e 

tem trabalhado para protelar constantemen-

te a votação.

Pela aprovação imediata do 
PL 319, sem a emenda 2

Acompanhe nossos informativos na página eletrônica do Sindjus (www.sindjusdf.org.br) e fique de olho na data da 
mobilização a ser realizada no seu tribunal. A sua participação é fundamental para a efetivação dessas promessas. 

Não vamos aceitar calados a essa espera. vamos fazer barulho. 
PArTiCiPE dA MoBiLizAção. 

STM
Na primeira mobil i-

zação hoje (9/10), às 13 
horas, no STM, será co-
brado o pagamento dos 
passivos que ainda es-
tão pendentes. Segundo 
levantamento do Sindjus, 

os juros dos 11,98% e os 
quintos ainda não foram 

pagos, acumulando prejuízos 
financeiros - tendo em vista 

a  demora do Tribunal em efetuar o 
pagamento. O apoio do STM à aprovação 
do PL 319 sem a emenda 2, que promove 
um verdadeiro trem da alegria no Judiciário, 
também fará parte da mobilização (veja ma-
téria completa ao lado). 

 
TRE
Seguindo o calendário, a próxima mo-

bilização acontece na quinta-feira (11/10), 
as 16 horas, no Tribunal Regional Eleitoral. 
Além do apoio do TRE à aprovação de um 
texto do PL 319 que não desvalorize os ser-
vidores de carreira (ver matéria no quadro 
ao lado), os passivos engrossam as pressões 
que vão ecoar por todo o tribunal. Atenção 
servidores do TRE: vamos exigir o pagamen-
to das horas extras, dos juros dos 11,98% e 
dos quintos  que até agora não foram pagos. 
Reúnam seus colegas de trabalho e façam 
parte desse movimento.
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Em busca de mais qualidade de vida 
para o servidor público, o Sindjus está 
diretamente envolvido na produção da 

“1º Mostra Justiça e Bem Viver”, que será 
realizada na Praça dos Tribunais, no dia 23 a 
26 de Outubro (terça-feira). O Sindjus quer 
conscientizar os servidores sobre a respon-
sabilidade das atitudes de cada um com a 
construção de um mundo melhor.

A Mostra tem como tema “Justiça, 
saúde e responsabilidade socioambiental. 
Antenado a esse contexto, o Sindjus lançará a 
campanha “Atitude, tenha a sua”, uma men-
sagem de conscientização, com o objetivo de 
demonstrar que um pequeno procedimento 
pode gerar grandes resultados. Para lançar 
a campanha, o Sindjus montará um stand 
na Mostra, onde apresentará o hot site da 

campanha e distribuirá material explicativo e 
publicitário aos filiados, como adesivos para 
carros e agendas. 

A mostra contará com a participação do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Superior Tri-
bunal Militar (STM), Tribunal Regional Federal 
da Primeira Região (TRF), Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) e da Seção Judiciária do 
Distrito Federal (JF/DF).

O dia do servidor se aproxima. E no seu 
dia, caro servidor, o Sindjus vai dar 
um presente especial para você. Um 

presente inesquecível que vai mexer com as 
suas emoções. Em razão do dia 28 cair num 
domingo, vamos antecipar a festa. E nada 
melhor do que festa na sexta-feira. Prepare o 
seu coração: Para fechar a “1º Mostra Justiça 
e Vem Viver” em grande estilo, no dia 26 de 
outubro, vamos brindar o dia do servidor com 
muitas doses de Leila Pinheiro. O show na 
Praça dos Tribunais com a cantora paraense 
promete comemorar ainda mais a nossa 
profissão e as nossas lutas. O fino da Música 
Popular Brasileira vai ditar o ritmo da festa 
onde o homenageado é você. Afinal, é você 
que realiza uma das tarefas mais importantes 
da nação e de quem muito nos orgulhamos. 

Tributo ao dia do Servidor

Evento: Show com Leila Pinheiro
data: 26/10 (sexta-feira)
Hora: A partir das 19h
onde: Praça dos Tribunais

Dê um presente diferente para o seu 
filho. Venha para o Cefis no Dia das 
Crianças. O nosso clube terá uma 

programação especial para você e para as 
crianças no próximo dia 12 (sexta-feira). Tra-
ga seu filho para brincar no pula-pula, para 
fazer pintura de rosto, para jogar queimada, 
peteca, bola, para brincar de bambolê e até 
soltar pipa. 

Comemore o Dia das Crianças da forma 

como você e seu filho merecem. Como não 
haverá reserva de churrasqueira para esse dia, 
traga uma toalha, frutas e outras guloseimas 
e façam um piquenique. Se depender de nós, 
o clima de brincadeira vai rolar durante todo o 
dia. Afinal, Dia das Crianças é dia de brincar. E 
a diversão está garantida com gincanas, tea-
tro, argila, desenho, origami, pintura, música, 
voleibol, basquetebol, handebol, natação, 
capoeira e atividades aquáticas.

Atenção amantes do vôlei de praia: 
comecem a se aquecer porque vem aí 
o 1º Circuito Sindjus de Beach Volley 

de duplas (masculina e feminina) e duplas 
mistas, só para associados. Embalado pelo 
sucesso do campeonato de futebol soçaite, o 
Sindjus não deixa a adrenalina cair e realiza 
em novembro o seu primeiro campeonato de 
vôlei de praia. Ache o seu companheiro ou a 
sua companheira de areia e comece a se pre-
parar. Acompanhe, em breve, mais detalhes 
sobre esse circuito que promete agitar ainda 

mais a nossa categoria. Seja 
como atleta ou torcedor, va-

mos transformar o Cefis na 
nossa praia a partir de no-
vembro. Muito sol, muita 
areia e muito voleybool.

Temos até o dia 11 de outubro (próxima 
quinta-feira) para sugerir qual será a 
banda ou cantor que vai embalar a festa 

de final de ano do Sindjus. As sugestões serão 
enviadas via internet. Envie um e-mail para 
sindjus@sindjusdf.org.br com o nome do 
artista que, em sua opinião, deve animar a 
nossa festa. Os mais votados irão integrar a 
enquête que vai estar no site do dia 15 ao dia 
25 de outubro. Ajude-nos a fazer a melhor 
festa de nossa história.

Sindjus lança campanha em Mostra do Judiciário 

Servidor ganha show 
com Leila Pinheiro

venha para o Cefis no dia das Crianças

vem aí o 1º Circuito 
Sindjus de Beach volley

Últimos dias para 
escolher o show de 

final de ano


