
Sindjus
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário 

e do Ministério Público da União no DF

Boletim Semanal Filiado à CUT/FENAJUFE

Terça - feira • 22 de abril de 2008 • Ano VII

Se você é associado ao Sindjus, não perca 
mais tempo. Você tem até o dia 30 de abril 
para concorrer a um cruzeiro marítimo de 

quatro noites com todas as despesas inclusas 
(alimentação e bebida). Para curtir essa viagem 
no mês de novembro de 2008, coloque seus 
pensamentos para funcionar. E rápido. Pense em 
diversas idéias que possam fazer parte do nosso 
Plano de Lutas, que será definido no V Congresso 
e, por meio impresso ou virtual, envie-as para o 
sindicato o mais rápido possível. A votação acon-
tecerá durante o Congresso, pelos delegados 
eleitos nas assembléias setoriais que estão em 

Depois de passar por vários órgãos do 
Judiciário e do MPU, uma pergunta se faz 
necessária: você já participou da assem-

bléia setorial que elegerá os delegados para o 
V Congresso do Sindjus? O calendário que se 
iniciou no dia 07 de abril já elegeu muitos de-
legados. Agora, falta você participar. Para isso, 
observe as datas e horários da sua assembléia 
(confira no quadro ao lado) e ajude a levar o 
maior número de servidores possível. 

Será neste Congresso, por meio desses de-
legados, que será definido nosso Plano de Lutas 
que norteará nossas lutas durante os próximos 
anos. Por isso, é importante haver compromisso 
e empenho de todos. Só assim construiremos 
um debate e um plano que contemple os inte-
resses de todos. Também são esses delegados 
que irão votar nas melhores idéias para o con-
curso do Plano de Lutas. Participe das assem-
bléias e do concurso. Confira a agenda:

Concurso das idéias para Plano de 
Lutas dará Cruzeiro aos vencedores

Você já participou da sua 
assembléia setorial? 

Congresso do 

Sindjus
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andamento.   
Há três formas de par-

ticipar. A primeira é por 
meio das cartas-respostas 
que serão depositadas 
nas urnas das idéias espa-
lhadas por todo Judiciário 
e MPU. A segunda, é por 
meio do correio, envian-
do as cartas-respostas 
impressas que estão cir-
culando na edição de abril 
da nossa revista (você não 
paga nada por esse envio). 
Já a terceira forma dos 
nossos associados parti-
ciparem do Concurso do 
Plano de Lutas é pela inter-

net. Basta acessar o hot site do V Congresso, que 
está no banner principal de nosso site, preencher 
todos os campos e enviar. Atenção: só associados 
podem participar! Mais uma vez, é importante 
frisar: você tem até o dia 30 de abril para efetivar 
sua participação e concorrer ao prêmio. 

Para além do prêmio, sua participação é 
fundamental em vários aspectos. Seja por con-
tribuir com o debate do rumo que o sindicato 
deve tomar nos próximos anos; por colaborar na 
construção um Plano de Lutas mais próximo da 
realidade de servidores como você; por envolver 
a categoria em sua luta; por criar um elo de com-

promisso em torno de sua bandeira. E ninguém 
melhor para pensar o futuro da nossa categoria 
do que você, que mais do que fazer parte dela, 
sonha, de forma coletiva, com um futuro melhor.

Você é um servidor consciente e cheio de 
idéias. Então, coloque isso no papel! Transforme 
suas idéias em lutas por mais qualidade de vida e 
melhores condições de trabalho para um universo 
incalculável de pessoas. Inspirado e motivado, ao 
preencher a carta-resposta defina o tema, discor-
ra sobre a sua idéia em si e sobre a razão pela qual 
devemos adotá-la em nosso Plano de Lutas. Com 
todos os argumentos necessários, defenda-a com 
unhas e dentes. Por último, defina como ela deve 
ser implantada e o prazo ideal para sua idéia ser 
colocada em prática. Você pode participar com 
quantas cartas quiser. Boa sorte! 

ASSEmBLéiAS

DiA Órgão Horário

22/4

VT Gama 13h

Fórum Sta Maria 14h

Fórum Gama 14h30

23/4

VT Taguatinga 14h30

Fórum Taguatinga 15h30

Fórum Samambaia 17h

Promotoria de Taguatinga 17h

Promotoria de Samambaia 18h

24/4
Fórum Guará 14h

Fórum Núcleo Bandeirante 15h30

25/4

TST 16h

Fórum Ceilândia 18h

Fórum Brazlândia 16h

28/4

MPDFT 13h

TRE 17h30

MPDFT-XEROX 14h

PGR 16h

29/4

Fórum Planaltina 14h

Fórum Sobradinho 15h30

Fórum Paranoá 17h
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O Sindjus realizará na próxima quinta-feira, 
às 19h, no auditório do Superior Tribunal de 
Justiça, uma reunião com os concursados 

do TJDFT para discutir a tramitação do PL 3248/04 
com objetivo de dar subsídios à mobilização para a 
imediata aprovação deste projeto no Congresso. 
Essa é apenas uma das muitas frentes que o Sind-
jus abriu para garantir esse feito, que conta tam-
bém com um trabalho de mobilização de pessoal e 
de articulação política com os parlamentares. 

“A contratação de novos servidores para o 
quadro do TJDFT é uma necessidade real que não 
pode mais esperar. O volume de demandas que 
chega hoje ao Tribunal está muito acima do supor-
tável, sobrecarregando assim os trabalhadores. Só 
em 2007, passaram mais de 220 mil processos pe-
las mãos dos servidores. Isso gera um acúmulo de 
trabalho que prejudica o rendimento profissional 
e os estados físico e psicológico desses trabalha-
dores. E isso é grave e preocupante”, garantiu o 
coordenador-geral do Sindjus, Roberto Policarpo.

Caso o projeto vire lei, além de ser criados no-
vos fóruns, novas varas judiciais, serão criadas no-
vas vagas, por meio de concurso público. Além de 
lutar por um Judiciário que ofereça mais agilidade 
na prestação jurisdicional à sociedade, garantindo 
o pleno funcionamento do Tribunal, o Sindjus luta 
por condições de trabalho mais dignas para os atu-
ais servidores do TJDFT. O PL 3248 visa contribuir 
para a construção de um ambiente saudável que 
contribua para amenizar a carga do estresse men-
tal, aumentando a produtividade e melhorando 
a qualidade de vida de todos. Por isso, o sindicato 
está empenhado na aprovação desse projeto. 

reunião no dia 24:  
pressão pela aprovação 

do PL 3248/04

O Sindjus lançou uma campanha pela vota-
ção imediata do PL 319/07 na Comissão de 
Finanças e Tributação da Câmara dos De-

putados, em razão da longa tramitação do projeto, 
que está nesta comissão desde outubro de 2007. 
Cabe a você, servidor do Judiciário, somar-se a luta 
que o Sindjus tem travado no Congresso Nacional. 
Acesse nosso site e envie uma carta eletrônica 
pedindo a votação imediata do projeto que altera 
dispositivos na Lei 11.416/06 (PCS). 

Chegou à hora de mostrarmos o nosso po-
der de mobilização em prol da aprovação deste 
projeto que traz o adicional de qualificação, na 
ordem de 5%, para os técnicos com graduação 
em nível superior, a definição de uma carreira 
única para os servidores do Poder Judiciário e a 
possibilidade de redistribuição no âmbito fede-
ral. Participe dessa corrente!

Pela votação imediata 
do PL 319/07

Sindjus realiza reunião para tratar de 
projeto de habitação para servidores 

O Sindjus convida todos os servidores do Ju-
diciário e do Ministério Público que tenham 
interesse em fazer parte de um projeto ha-

bitacional voltado para a categoria a participarem 
no dia 30 de abril (quarta-feira), às 19h, no audi-
tório do MPDFT, de uma reunião com uma equipe 
que está formando um grupo de servidores para 
construir um ou mais edifícios no setor Noroeste, 
que será instalado no final da Asa Norte. O novo 
bairro terá 20 quadras residenciais e abrigará cerca 
de 40 mil moradores. Com muito verde e uma forte 
integração interna e com a Asa Norte, tem tudo 
para ser uma Brasília ainda mais moderna. 

A respeito do projeto que será apresentado 
na reunião, os edifícios seriam construídos em 
sistema de condomínio, o que pode representar, de 
acordo com outras experiências desse setor, baixo 
custo, segurança e investimento de qualidade aos 
futuros proprietários. Os responsáveis pelo projeto 
dizem que os custos são na ordem de 50 a 60% 
do preço de mercado. Justificam essa queda, entre 
outros fatores, pela eliminação da figura do incor-
porador e também das despesas com publicidade, 

corretagem e intermediações.  Além disso, falam 
em um projeto personalizado, com padrão de qua-
lidade escolhido pelos condôminos e quantidade 
de quartos e tamanho do apartamento de acordo 
com o interesse do grupo.  

Não fugindo de seu foco e dentro de suas 
limitações, o Sindjus sempre buscou meios e alter-
nativas para realizar essa reivindicação antiga da 
categoria. O fator moradia marcou presença em 
nossos Planos de Lutas. Morar em Brasília sempre 
foi sinônimo de qualidade de vida, pois a cidade 
apresenta esse tipo de padrão, mas também de um 
custo elevado. Recentemente, o sindicato foi pro-
curado por um grupo de servidores para ajudar na 
concretização desse projeto. Embora não atuará 
diretamente na formação dos grupos, o sindicato 
está empenhado e preparado para acompanhar 
esse processo no sentido de garantir que todos os 
direitos dos servidores sejam preservados ao longo 
dessa empreitada. 

Além de explicações sobre o projeto, os 
responsáveis por esse projeto irão colher nomes e 
contatos dos interessados. 


