
23 de outubro de 2009

A Coordenação Geral do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário
e do MPU no DF – Sindjus informa que no dia 26 de novembro será realiza-
da a eleição para o Conselho de Delegados Sindicais de Base. A votação
ocorrerá na sede do Sindjus e em todos os locais de trabalho do Poder Judi-
ciário e do MPU onde haja sindicalizados, obedecendo ao horário de expedi-
ente de cada local. Podem se candidatar todos os que tenham se sindicaliza-
do até o dia 24 de agosto de 2009. Estão aptos a votar todos os que tenham
se sindicalizado até o dia 24 de setembro de 2009. Para votar e ser votado,
é preciso estar em pleno gozo dos direitos sociais, em dia com a tesouraria
do Sindjus e não ter sofrido qualquer punição prevista no estatuto. A secreta-
ria do Sindjus estará aberta para a votação no horário de 9h a 18h. A
comissão eleitoral coletará os votos dos associados em dia e hora predeter-
minados, podendo designar representante para a coleta de votos em locais
por ela determinados. Os aposentados filiados votarão na sede do sindicato.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Art. 1º – A coordenação das eleições para o
Conselho de Delegados Sindicais de Base
será realizada pela Diretoria Colegiada do
Sindjus, bem como os atos delas decorren-
tes, como a proclamação e posse dos eleitos.

Art. 2º – A inscrição dos candidatos à Di-
retoria de Base se dará no prazo de 15 (quin-
ze) dias a partir da divulgação do respecti-
vo edital de convocação das eleições, atra-
vés do preenchimento de formulário pró-
prio, que será previamente colocado à dis-
posição dos interessados.

Art. 3º – Inscritos os candidatos, serão di-
vulgadas as respectivas candidaturas no
local de trabalho, e realizadas as eleições
no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 4º – Os sindicalizados terão direito
de eleger os Delegados Sindicais de Base,

REGIMENTO PARA A ELEIÇÃO DE DELEGADOS SINDICAIS
em seus respectivos locais de trabalho, den-
tre os filiados em exercício de suas funções
no Judiciário e no MPU, na proporção de
1% (um por cento) do número de filiados
do local de trabalho, assegurando-se um re-
presentante para qualquer local de traba-
lho com número inferior a 1% (um por cen-
to) dos filiados do Sindjus, desde que haja
no mínimo 10 (dez) filiados.

Parágrafo único – Os aposentados sin-
dicalizados terão direito de eleger os seus
Delegados representantes na proporção de
1% (um por cento) do número de filiados
aposentados.

Art. 5º – A eleição para compor o Con-
selho de Delegados Sindicais de Base se
dará nos locais de trabalho, por voto direto
e secreto, submetendo-se os nomes dos
candidatos à votação em cédula única en-

tre os associados aptos a votar, que deve-
rão optar por um único candidato.

Parágrafo único – A eleição dos Delega-
dos representantes dos aposentados se dará
na sede do Sindicato.

Art. 6º – Apurados os votos, será procla-
mado o resultado e providenciada a posse
dos Delegados Sindicais de Base pela Dire-
toria Colegiada do Sindjus.

Art. 7° – Os Delegados de Base gozarão
das prerrogativas legais de estabilidade,
inamovibilidade e livre trânsito nas depen-
dências do Fórum ou Unidade Administra-
tiva onde for eleito.

Art. 8º – Os casos omissos neste Regi-
mento e no Estatuto do Sindjus serão apre-
ciados pela Diretoria Colegiada.

A partir do dia 26, próxima
segunda-feira, o Sindjus co-
meça a receber inscrições de
filiados para a escolha de
novos delegados sindicais. As
inscrições se estenderão até
o dia 12 de novembro. Os de-

legados são servidores que unem a entidade e a
classe; eles representam um canal de comuni-
cação de fundamental importância para o an-
damento de nossas lutas e conquistas.

Entre 16 e 20 de novembro serão divulgados
dos nomes que disputarão as eleições, de acordo
com o calendário definido para o pleito. As urnas
estarão abertas para você escolher o nome de
sua preferência no dia 26 de novembro. Todos
conhecerão os eleitos no dia 8 de dezembro. Veja
aqui o regimento e o edital das eleições.

Processo eleitoral começa segunda
DELEGADOS SINDICAIS
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VIVER CULTURA

Eu já aderi, e você?

Veja em



BOLETIM SEMANAL DO SINDJUS  • 23/10/2009

Dando continuidade à mobilização cultural pela aprovação do PCCR, o
Sindjus promoverá uma nova edição do Sarau da Luta no dia 28 (quarta).
Dessa vez o lugar escolhido para palco dos talentos dos servidores é o
Espaço de Exposições do TST, a partir das 16h30.

Será um momento de descontração e interação da categoria, que está
mobilizada pelo envio imediato do PCCR ao Congresso Nacional. Todos os
servidores do Judiciário e do MPU estão convidados a participar do evento.

“Este momento é especial. Além de estarmos todos juntos na luta pelo
PCCR, vamos ao mesmo tempo comemorar o Dia do Servidor Público, que
contribui de forma tão significativa para o crescimento do nosso país”, res-
salta o coordenador-geral do Sindjus, Roberto Policarpo.

Estão escalados para este sarau o poeta Rodrigo Rosa, do TJDFT; Duda
Moreira e Beto Tropicália, que vão tocar MPB; a banda Samba Destilado,
do Ministério Público; e a banda de pop rock Pelicanos da Lua.

Quarta tem Sarau da Luta

Dia 10 de novembro, todos à as-
sembleia geral! Termina nessa data o
prazo para o envio do PCCR ao Con-
gresso e o calendário de mobilizações
prevê paralisação a partir do dia 11,
caso o processo continue emperrado.

“O projeto tem de chegar ao Con-
gresso este ano”, declarou Policarpo,
coordenador-geral do Sindjus. Ele des-
taca que, para vencer essa batalha, é
fundamental o envolvimento de todos
os servidores: “O PCCR surgiu ao longo
de um detalhado processo de formula-
ção, com participação de toda a cate-
goria. Depois tivemos também a demo-
rada negociação com os presidentes e
diretores-gerais. Enfrentamos a oposi-
ção dos juízes. Tudo isso exigiu e exige
muito de todos nós. Estamos próximos
do desfecho, mas para isso precisamos
marcar presença na assembleia e mo-
bilizar nossos colegas.”

O prazo de 15 dias, que termina dia
10/11, foi solicitado pelo presidente do
STF, Gilmar Mendes, para ajustes no
projeto do PCCR. Mendes tem defendi-
do publicamente o novo plano, como
mostrou a Folha Online hoje (23): “Não
podemos ter um sucateamento na área
de recursos humanos”, afirmou o mi-
nistro, ao argumentar que o Supremo
perdeu neste ano 22% de seu quadro.
“Houve uma significativa elevação de
salários de outras carreiras análogas às
nossas de analista judiciário. Estamos
perdendo quadro. As pessoas fazem os
nossos concursos, mas em seguida vão
para o Banco Central, Congresso.”

Assembleia no
dia 10 decidirá
sobre a greve

PCCR
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Dentro de uma semana se encerram as inscrições para a

primeira Olimpíada da Justiça do Distrito Federal, que ocorre

entre os dias 4 e 13 de dezembro. Cerca de 600 servidores já

estão inscritos, segundo contabilizava a coordenação do evento

na última quinta-feira (22/10).A abertura dos jogos, no dia 4 de dezembro, contará com

uma apresentação do time de basquete do Instituto Cultural,

Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiencia (ICEP

Brasil), vencedor do Campeonato Centro-Oeste de Basquete em

Cadeira de Rodas, em 2009.No encerramento dos jogos, no dia 13, haverá uma corrida

de cinco quilômetros pelas ruas da cidade. A partida e a chega-

da ocorrerão na frente do Clube do Servidor, na L4 Norte, agora

sob a gestão do Sindjus.
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