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

Conforme aprovado pela 
assembleia-geral do dia 12, 
o Sindjus visitou os locais de 

trabalho para manter o estado de 
mobilização da categoria, tirando 
dúvidas e levando informações 
para os servidores. Em todas as 
reuniões, o sindicato atestou a 
disposição da categoria de lutar 
pelo reajuste, verificou que a 
chama da mobilização continua 
acesa e também observou que há 
um clima de indagação bastante 
nítido no que diz respeito ao 
tratamento diferenciado dado pelo 
STF aos pleitos de servidores e 
magistrados. 

SETORIAIS REFORÇAM                                 

A questão do pagamento 
do auxílio-moradia concedido 
pelo ministro Luiz Fux aos juízes 
federais atendendo, de pronto, 
à pressão da magistratura, e o 
fato de os magistrados terem 
conseguido um acordo para que 
seu reajuste (PL 7917/14) vá 
direto para o Plenário da Câmara 
mexeram bastante com os ânimos 
daqueles que há oito anos perdem 
para a inflação.  

Durante  as  assemble ias 
setoriais os servidores têm se 
comprometido a participar da 
assembleia-geral. Participe você 
também!

PARTICIPE 
DA ASSEMBLEIA-GERAL

DESTA QUINTA-FEIRA

Lewandowski. É importante que 
você participe para que pos-
samos continuar fortalecidos na 
construção da luta pela aprova-
ção dos PLs 7919 e 7920/14.

Nesta quinta-feira (9), às 15h, 
na Praça dos Tribunais (SAUS), 
o Sindjus convida todos os ser-
vidores do Poder Judiciário e do 
MPU a participar da assembleia-
geral que definirá os próximos 
passos da nossa luta. 

A assembleia vai analisar o re-
sultado da reunião que o Sindjus 
terá na noite de quarta-feira (8) 
com o presidente do STF, Ricardo 

NECESSIDADE DE

ATO DO 
DIA 15

Dentre as propostas construí-
das pelas assembleias, está a 
realização de um grande ato 
no dia 15 na Praça dos Três 
Poderes.  Devemos continu-
ar firmes no nosso propósito 
de buscar o reajuste, pres-
sionando as cúpulas do STF 
e do MPU para garantirem 
o reajuste junto ao Palácio 
do Planalto. Só por meio da 
pressão vamos garantir a nos-
sa recomposição salarial. 



Durante as setoriais, os ser-
vidores do Judiciário têm 
perguntado muito sobre as 

emendas aos PLs 7920, versan-
do sobre pontos gerais ou especí-
fi cos da carreira. O entendimento 
dos servidores, assim como o da 
direção, é de que o foco deve ser 
o reajuste para todos. Além disso, 
as emendas precisam ter acordo 

com o STF. Embora possam pa-
recer relevantes, as emendas po-
dem comprometer a aprovação do 
PL seja gerando mais despesas 
ou suscitando debates polêmicos. 
As assembleias setoriais apon-
taram que as emendas não po-
dem de modo algum atrapalhar 
a tramitação dos projetos de lei 
uma vez que os esforços de-

vem ser convergidos à aprova-
ção do reajuste. 

O caso do Judiciário é dife-
rente do MPU, onde as emendas 
ao PL 7919 são necessárias 
porque o PGR encaminhou um 
projeto com diversas alterações 
nocivas à carreira dos servidores, 
inclusive versando sobre jornada 
de trabalho e terceirização. 

No dia 29, o Executivo, por 
meio da AGU, manifestou-se 
sobre o Mandado de Segurança 
impetrado pelo PGR, Rodrigo 
Janot, contra os cortes orçamen-
tários do Judiciário e do MPU. 
O advogado-geral  da União 
pede o indeferimento do MS em 
questão, no entanto, deixa claro 
que a última palavra sobre a pro-
posta orçamentária do Judiciário 
e do MPU será dada pelo Con-
gresso Nacional. 

O Executivo afi rma que assim 

como órgãos de outros Poderes, 
o Poder Judiciário e o MPU foram 
contemplados, no PLOA 2015, 
com os valores relativos à última 
parcela dos 15,8%. O advogado-
geral da União fala ainda em 
ofensa às leis de Diretrizes Orça-
mentárias e de Responsabilidade 
Fiscal e afi rma que há impossibili-
dade jurídica nesse pedido. (Veja 
íntegra da nota em sindjusdf.org.br) 

Diante da manifestação do 
Executivo, o Sindjus reivindica 
que a relatora, ministra Rosa 

Weber, encaminhe o mais rá-
pido possível essa matéria para 
apreciação do Plenário do STF, 
de modo que os ministros pos-
sam se manifestar em defesa 
da autonomia constitucional do 
Judiciário e do MPU. O STF pre-
cisa exigir também que o Execu-
tivo indique a fonte de recurso 
para viabilizar o Orçamento do 
Judiciário e do MPU, incluindo 
o reajuste, ou o debate no Con-
gresso Nacional será o mesmo 
dos últimos anos.

MINISTROS DO STF PRECISAM DEFENDER 
AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO JUDICIÁRIO E DO MPU


