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

As negociações do Ju-
d i c i á r i o / M P U  c o m  o  
 Executivo estão abertas. 

Lewandowski e Janot, movidos 
pela nossa greve, estão fazendo a 
parte deles. Porém, não podemos 
esperar de braços cruzados pelo 
resultado. Temos de continuar mo-
bilizados, pois é a nossa luta que vai 
garantir nosso reajuste. 

Nossa categoria, em assem-
bleia-geral realizada no dia 9, en-

Os presentes aprovaram, por 
unanimidade, que a direção do 
Sindjus tem competência para 
chamar assembleia, fora do pra-
zo estatutário (48h), caso o go-
verno apresente contrapropos-
ta ao reajuste, uma vez que a 
negociação está em aberto e a 
categoria precisa opinar, em ca-
ráter de urgência, sobre o que for 
apresentado.

NEGOCIA DILMA!
tendeu que só temos um caminho 
a percorrer para concretizar o rea-
juste: o caminho da pressão. Preci-
samos pressionar os ministros do 
STF, o PGR, a presidenta Dilma e os 
parlamentares. 

Por isso, a chama da nossa 
mobilização precisa ser alimentada 
para que esteja cada vez mais forte. 
Vamos conversar com nossos cole-
gas e chamar todos para participar 
do calendário de luta pelo reajuste.

DIA 15: PARALISAÇÃO DE 24H E ATO

CALENDÁRIO DE LUTA PELO REAJUSTE

Dia 15 (quarta-feira)

• Paralisação de 24h dos servidores do 
Judiciário e do MPU

• Ato às 15h na Praça dos Três Poderes

Dia 22 (quarta-feira)

• Paralisação de 24h dos servidores 
do Judiciário e do MPU

• Ato na Praça dos Três Poderes
• Assembleia-geral na Praça dos 

Tribunais (SAUS) 

FOCO NO 
REAJUSTE

A assembleia-geral também 
aprovou o encaminhamento das 
assembleias-setoriais no sentido 
de que nenhuma emenda apresen-
tada pode prejudicar a tramitação 
dos projetos de lei, uma vez que o 
foco da nossa luta é a aprovação 
do reajuste salarial.

QUALQUER
NOVIDADE,
OUTRA
ASSEMBLEIA

FAÇA PARTE DOS 
25 ANOS DE LUTA

FILIE-SE.
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Os coordenadores do 
Sindjus Cledo Vieira 
e Jailton Assis reuni-

ram-se, na última quarta (8), com 
o presidente do STF, Ricardo 
Lewandowski, acompanhado do 
diretor-geral do STF, Amarildo 
Oliveira, e do juiz auxiliar Walter 
Godoy, para conversar sobre as 
questões que envolvem o reajus-
te da nossa categoria. 

Segundo Lewandowski, a ne-
gociação formal com o Executivo 
está iniciada, de modo que ele já 
se reuniu com a ministra do Pla-
nejamento, Miriam Belchior, e com 
o advogado-geral da União, Luís 
Adams, deixando claro que o rea-
juste dos servidores e magistrados 
é prioridade para o Judiciário.

A ministra do Planejamento, 
inclusive, designou uma equi-
pe técnica para promover essa 
negociação junto aos repre-
sentantes do STF, diga-se de 
passagem, um fato inédito. O 
diretor-geral e o juiz-auxiliar do 
tribunal, defendendo, respecti-
vamente, o pleito dos servidores 
e dos magistrados, já realizaram 
uma primeira reunião com esses 
técnicos e aguardam, para a reu-
nião da próxima semana, o sinal 
verde ou uma contraproposta do 
governo. 

O secretário-geral da PGR, 
Lauro Cardoso, vai participar 
das próximas reuniões para tra-
tar do PL 7919/14, uma vez que 
a negociação está sendo feita de 
forma conjunta entre Judiciário e 
MPU. 

MESMO TRATAMENTO
O Sindjus insistiu para que o 

presidente do STF dê o mesmo 
tratamento à aprovação dos PLs 
dos magistrados e servidores. 

Lewandowski frisou que não há 
possibilidade de ele priorizar o 
da magistratura, prova disso é 
que acompanham as reuniões 
com o governo, pelo STF, um 
representante do projeto dos 
servidores e outro dos magis-
trados. Amarildo afirmou ainda 
que, como das vezes passadas, 
o Judiciário conseguindo um 
acordo com o Executivo, os dois 
projetos serão votados de forma 
conjunta. 

FRAGMENTAÇÃO
O presidente afirmou que 

recebeu de representantes de 
associações de servidores de tri-
bunais superiores uma proposta 
voltada à fragmentação da cate-
goria, com carreiras exclusivas 
para tribunais superiores, que 
será estudada pelo Supremo. 
Porém, frisou aos defensores 
das carreiras exclusivas que o 
STF tem um projeto (PL 7920/14) 
que contempla todos os servi-
dores e que as atenções, neste 
momento, estão todas voltadas 
para sua aprovação. 

O Sindjus entregou um ofício 
com a posição da Diretoria con-
trária à fragmentação do Poder 
Judiciário, junto com a moção de 
repúdio contra as tentativas de 
fragmentação da nossa catego-
ria aprovada na assembleia-ge-
ral do dia 12. 

MS
O ministro Lewandowski não 

quis comentar o pedido de vista 
do ministro Dias Toffoli (Data-Ba-
se) e os mandados de segurança 
que estão com a ministra Rosa 
Weber (contra cortes orçamen-
tários do Judiciário/MPU). Acon-
selhou o Sindjus a procurar a mi-
nistra Rosa Weber, que pode até 
decidir monocraticamente sobre 
essa questão. Atestou que con-
tinua defendendo a autonomia 
do Poder Judiciário, inclusive, 
durante as conversas, falou aos 
ministros Luis Adams e Miriam 
Belchior que é inconstitucional o 
Executivo cortar o orçamento do 
Judiciário antes dele chegar ao 
Congresso Nacional.

GREVE GARANTIU ABERTURA DAS NEGOCIAÇÕES, 

MAS NADA ESTÁ GARANTIDO

REUNIÃO COM LEWANDOWSKI
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