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Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário   
e do Ministério Público da União no Distrito 
Federal

acolhida pelo relator do PL 
7920/13, deputado Policarpo, que 
foi politicamente distorcida por 
esse grupo de analistas, também 
não transformava cargos ou 
versava sobre remuneração, 
apenas alterava o nível de 
escolaridade exigido para 
ingresso no cargo de técnico 
judiciário. O relatório apresentado 
por Policarpo é claro quanto a 
isso:

 
 
Em momento algum se 

cogitou a possibilidade de fazer 
transposição, trem-da-alegria, 
trampolim para que técnicos 
virassem ou recebessem 
como analistas. Não havia, 
portanto, razão para tamanho 
terrorismo, já que a emenda 
não traria reflexos estruturais 
ou remuneratórios, apenas 
fortaleceria a necessidade de se 
valorizar a carreira, como já foi 
feita em outras categorias sem 
que houvesse uma guerra entre 
seus servidores.  

Cumprindo decisão do 
Comando de Mobilização, 
reunido no dia 4 de 

novembro, o Sindjus dirige esta 
carta aos auxiliares, técnicos 
e analistas no sentido de 
esclarecer sobre o conteúdo de 
e-mails maldosos, mentirosos e 
contrários à luta pelo Reajuste 
Para Todos, enviados às vésperas 
da votação do PL 7920/14 na 
CTASP por representantes de um 
grupo de analistas que além de 
vestir a camisa da fragmentação 
não comparece aos atos e 
eventos convocados pelo 
sindicato por uma recomposição 
salarial que valorize o conjunto 
da categoria, agindo, pura e 
simplesmente, no sentido de 
enfraquecer nossa caminhada 
em nome de interesses políticos, 
pessoais e mesquinhos.  

Na reunião da CTASP desta 
quarta-feira (5), a direção do 
Sindjus, defendendo decisões 
assembleares, teve que enfrentar 
esse grupo que manobrou para 
protelar indefinidamente a 
votação do PL 7920 utilizando de 
instrumentos que o governo está 
acostumado a usar contra nós, 
como a busca pela realização 
de audiência pública. Os 
representantes desse grupo de 
analistas na ânsia de derrubar 
emendas que mudavam o 

ingresso para o cargo de técnico 
e auxiliar arriscaram perder tudo 
o que foi batalhado até então 
para conquistar esse reajuste, 
numa radical demonstração de 
egoísmo e falta de bom senso. 

Dessa forma, o Sindjus, 
prestando um serviço à categoria, 
que deve permanecer unida para 
avançarmos na luta pelo reajuste, 
produziu esta carta que derruba 
uma série de mentiras que 
está sendo plantadas por ditos 
“representantes de analistas” 
que jogam contra a própria 
categoria, atacando decisões 
assembleares, desrespeitando 
o relator que apresentou seu 
relatório em tempo recorde e 
demonstrando ao Legislativo 
e ao Executivo um “racha” que 
não existe na nossa categoria, 
pois nossas assembleias e atos 
contam com auxiliares, técnicos 
e analistas.   

Os fatos elencados nesta 
carta precisam ficar claros para 
que nossa luta permaneça no 
rumo certo. No rumo da verdade, 
da transparência e da unidade. 

 

Relatório bastante claro 

Pois bem, a emenda do 
deputado Amauri Teixeira 

Mas, frise-se: aqui 
apenas se pretende a 
alteração da exigência 
de escolaridade desse 
cargo, não implicando, 
portanto, em alteração 
de atribuições ou outros 
aspectos do cargo     .

“

“

PELO REAJUSTE PARA TODOS, CONTRA A FRAGMENTAÇÃO 

E PELO FIM DAS MENTIRAS



JUNTOS, PELA APROVAÇÃO DO REAJUSTE PARA TODOSJUNTOS, PELA APROVAÇÃO DO REAJUSTE PARA TODOS

defendesse a rejeição às 
emendas do deputado Izalci 
Lucas apresentadas no dia 20. 
A categoria votou e aprovou a 
rejeição a esse conjunto de nove 
emendas. Os coordenadores 
foram até o deputado Izalci 
Lucas e informaram sobre a 
decisão assemblear, assim como 
procuraram o relator, deputado 
Policarpo, pedindo para que se 
cumprisse o que foi determinado 
pela assembleia.  

Ao contrário do que foi 
acusada, a direção do Sindjus 
não derrubou as emendas 
do deputado Izalci Lucas que 
favoreciam os analistas. Quem 
derrubou essas emendas foi 
a assembleia-geral do dia 24 
de outubro. A direção apenas 
fez o seu papel: cumprir a 
decisão assemblear. Tanto que a 
direção não construiu ou pediu 
a apresentação de emenda 
alguma, pois acredita que quem 
tem essa prerrogativa é a 
categoria por meio de assembleia 
e que a celeridade é fundamental 
à aprovação do projeto.  

A direção do Sindjus sempre 
se pautou pelo cumprimento 
do que foi designado em 
assembleia, jamais tomando, por 
iniciativa própria, a condução do 
rumo dessa luta. As decisões 
são de assembleia que contam, 
inclusive, com a participação de 
muitos analistas. 

Tanto que em assembleias-
setoriais e assembleia-geral foi 
aprovado que a recomposição 
salarial seria prioridade neste 
momento, de modo que se 
alguma emenda atrapalhasse a 
tramitação do projeto deveria ser 
descartada. 

Foi exatamente isso que 
ocorreu na reunião da CTASP do 
dia 5 de novembro.

A PMDF, que tem reprimido 
violentamente nossos atos, vai 
enviar projeto à Câmara pedindo 
a transformação no ingresso de 
seus cargos se tornando uma 
carreira de nível superior. Como 
se pode observar, trata-se de um 
processo natural na evolução 
das carreiras públicas. 

 
Decisões de assembleia 

Na assembleia-geral do dia 
09 de outubro, o presidente 
da Anajus, Alexandre Fialho, 
provocou um debate no sentido 
de que a direção não poderia 
trabalhar a emenda do ingresso 
de nível superior para técnico. A 
categoria o derrotou, incumbindo 
a direção de lutar por essa 
emenda. Atenção: Alexandre 
Fialho não foi para a assembleia-
geral defender que o analista 
virasse consultor. Em momento 
algum falou disso ou sobre o 
teor de qualquer emenda que 
pudesse beneficiar os analistas. 
Ele apenas fez o discurso de que 
o ingresso de cargo de técnico 
não poderia ser de nível superior.  

Além de se furtar de fazer o 
debate no momento apropriado, 
Alexandre Fialho nunca mais 
participou de assembleias 
ou procurou o sindicato para 
dialogar.  

Na mesma assembleia, 
analistas, técnicos e auxiliares 
aprovaram o encaminhamento 
das assembleias-setoriais no 
sentido de que nenhuma emenda 
apresentada pode prejudicar a 
tramitação dos projetos de lei, 
uma vez que o foco da nossa 
luta é a aprovação do reajuste 
salarial. 

Na assembleia seguinte, 
do dia 24 de outubro, outro 
servidor propôs que o Sindjus 

Na assembleia-geral do dia 

Como as emendas de técnico 
nível superior e auxiliar nível 
intermediário comprometeriam 
a aprovação célere do projeto, 
foram retiradas. O foco, ressalte-
se, é o reajuste para todos. Ao 
contrário dos representantes 
desse grupo de servidores que 
arriscaram jogar nosso reajuste 
no lixo utilizando de manobras 
escusas e protelatórias, como 
pedido de audiência pública 
para o PL 7920, a Direção do 
Sindjus age de forma séria e 
responsável respaldada pelo que 
foi determinado em assembleia. 

 
Transparência

 
A direção do Sindjus se 

coloca à disposição de grupos 
de servidores ou de um único 
servidor que queira tirar alguma 
dúvida sobre esse tema. Da 
forma transparente como sempre 
agiu, o sindicato iniciou uma 
nova rodada de assembleias 
setoriais para levar a verdade 
aos servidores sobre tudo o que 
envolve a luta pelo PL 7920/14.  

A assembleia setorial é a 
instância ideal para se colocar 
todos os pontos em debate, para 
que tal discussão seja levada 
posteriormente para assembleia-
geral. O Sindjus nunca fugiu do 
debate, pelo contrário, chama 
todos ao diálogo. O que o sindicato 
não concorda é que associações 
que nunca participaram da 
campanha pelo Reajuste Para 
Todos queriam destruir a luta da 
categoria como tentou fazer na 
reunião da CTASP que aprovou 
nosso plano.  

A verdade é que você servidor 
precisa saber diferenciar quem 
luta para construir o Reajuste 
Para Todos e quem luta para 
destruí-lo. 

Transparência


