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

Eles enfrentaram sol, seca e policiamento ostensivo 
nas ruas, assédio em seus locais de trabalho e tentativas 
de fragmentar nossa categoria vindas de vários lados, mas 
assumiram uma greve de 38 dias demonstrando unidade, 

HORA DE CONTABILIZAR AS CONQUISTAS 

E SEGUIR AVANÇANDO
PARABÉNS AOS GUERREIROS
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fôlego, determinação, coragem e, acima de tudo, a convicção 
na luta pela nossa reposição salarial.

Os servidores do Poder Judiciário e do MPU que 
deflagraram greve no dia 6 de agosto podem ser chamados 
de guerreiros. Guerreiros que realizaram atos, marchas, 
piquetes e arrastões de convencimento sempre dispostos a 
fortalecer o movimento em busca dos objetivos da greve que 
foi suspensa pela assembleia-geral do dia 12, definindo que 
a pressão pelo reajuste continue com outras formas de luta.

Graças ao empenho desses guerreiros obtivemos avanços importantes:

DEMOS O RECADO

A greve conseguiu chamar atenção da sociedade e das cú-
pulas do Judiciário e do MPU para a nossa causa – a defasagem 
salarial que vem sucateando nossa categoria, que teve seu úl-
timo PCS aprovado em 2006.  Conseguimos, portanto, trazer à 
tona a realidade da nossa categoria e a necessidade de, depois 
de oito anos, vencermos a batalha contra a inflação. Agora, o 
presidente do STF, Lewandowski, e o PGR, Janot, devem assumir 
a responsabilidade pela concretização dessa recomposição sa-
larial. Em seus discursos, ambos têm reiterado o compromisso 
de se empenhar para que o reajuste se concretize ainda este 
ano. Hoje o reajuste dos servidores é prioridade institucional no 
Judiciário e no MPU graças à nossa greve.

REAJUSTE PARA TODOS

Nossa greve foi gerada antes mesmo de agosto, no início do 
ano, na batalha contra a criação da carreira própria do STF. 
Ali, nasceu o espírito de luta que nos moveu durante todo o 
movimento paredista, o espírito do Reajuste Para Todos. E a 
pressão dos servidores conseguiu com que o Supremo insta-
lasse uma Mesa de Negociação para discutir um projeto capaz 
de englobar toda a categoria. Durante esses quase quarenta 
dias de greve, os servidores reforçaram o combate à cisão do 
Judiciário e a unidade com o MPU. Tanto o presidente do STF 
quanto o procurador-geral hoje afirmam que a fragmentação 
é um equívoco e que estão trabalhando pelo Reajuste para 
Todos.
 



TABELAS ATUALIZADAS

Conseguimos com que o conjunto do Poder Judiciário e do 
MPU enviassem tabelas atualizadas ao Congresso Nacional e 
incluíssem em suas propostas orçamentárias os valores refe-
rentes a nossa reposição salarial. As tabelas, mesmo com o 
plano parcelado, garantem a recomposição inflacionária acu-
mulada.
 
NOVOS PLS

Nossa greve também conquistou o envio dos PLs 7919 e 
7920/14, com primeira parcela de implementação do nosso 
reajuste já para 2015. Arrancamos esse compromisso do Po-
der Judiciário e do MPU quando a presidenta Dilma Rousseff  
disse que só discutiria reajuste a partir do próximo ano.
 
MS

Também conseguimos com que o PGR, Rodrigo Janot, im-
petrasse um Mandado de Segurança exigindo que o nosso 
reajuste fosse incluído na proposta de LOA 2015. Caso isso 
não seja cumprido, o procurador pede a anulação da mensa-
gem presidencial que encaminhou o orçamento ao Congresso 
e a abertura de prazo para envio de nova proposta. O MS 
solicita o sobrestamento do debate orçamentário no Congres-
so Nacional até que a irregularidade praticada por Dilma seja 
devidamente corrigida. A peça, que está nas mãos da minis-
tra Rosa Weber, que deu prazo de 10 dias para a presidenta 
Dilma se manifestar sobre os cortes orçamentários, é muito 
melhor elaborada e tem pedidos mais claros do que a que 
foi impetrada pelo antigo procurador-geral da República em 
2011.
 
LUTA CONJUNTA

Conquistamos o 
apoio do presiden-
te do STF, ministro 
Lewandowski, e do 
PGR, Rodrigo Janot, ao nosso reajuste, e que ambos lutas-
sem em conjunto por essa causa. Ambos receberam o Sindjus, 
graças à pressão da categoria, informando que estão empe-
nhados nessa luta. Outros procuradores e presidentes de 
tribunais fizeram o mesmo. Desde o início do ano o sindicato 
intensificou a busca pelo diálogo com a cúpula do Judiciário e 
do MPU.
 

ASSEMBLEIA-GERAL REAFIRMA NECESSIDADE DE PRESSÃO

A assembleia-geral do dia 12, mais do que suspender a 
greve por entender que é importante recuar estrategicamente 
guardando energias para futuros enfrentamentos, entendeu 
que a greve iniciada no dia 6 cumpriu seu papel. A assembleia 
avaliou que agora é necessário manter o estado de mobiliza-
ção, pressionando os chefes do Judiciário e do MPU para que 
eles se reúnam com Dilma e construam a viabilização dos PLs 
7919 e 7920/14. Por esse motivo, o Comando de Greve de 
Brasília foi mantido.
 
NOVA ASSEMBLEIA NO DIA 9

No dia 9 de outubro, um dia após audiência marcada en-
tre o presidente Lewandowski e o Sindjus, os servidores irão 
se reunir novamente em assembleia-geral, às 15h, na Praça 
dos Tribunais (SAUS) para avaliar o cenário. Além do teor da 
conversa com Lewandowski, nessa data devemos ter decisão 
do MS impetrado por Janot contra os cortes orçamentários e 
a repercussão dessa decisão. Também já poderemos discutir 
sobre as conversas realizadas entre o presidente do STF e Ja-
not com ministros de Estado e lideranças partidárias, inclusive 
com os presidentes de Câmara e Senado.
 
A IMPORTÂNCIA DO COMANDO

Ao lado da direção do Sindjus, o Comando de Greve 
construiu essa grande mobilização desde o início. Colegas 
que não se fur taram à responsabilidade de organizar a 
greve nos locais de trabalho e debater a conjuntura e o 
movimento paredista, construindo propostas para apontar 
para a categoria durantes as assembleias. Foram eles que 
trouxeram a avaliação da greve em cada local de trabalho, 
bem como propostas que visavam o for talecimento da greve 
como um todo.



Desde o dia oito de setembro, o Sindjus tem feito o que 
a administração do MPU não fez: debater com os servido-
res uma série de mudanças na carreira que integram o PL 
7919/14. Por meio de uma rodada de assembleias setoriais 
que contempla todos os órgãos do MPU, o sindicato visa in-
formar a categoria sobre o que está no novo projeto e como a 
administração passou por cima de tudo o que fora acordado.   

No dia 9 de julho, o Sindjus reuniu-se com o PGR, Rodrigo 
Janot, que afirmou que a discussão do reajuste dos servido-
res, assim como a dos membros, seria feita em conjunto com 
o STF. Naquela reunião, Janot informou que pretendia encami-
nhar novo PL para evitar qualquer discussão sobre a constitu-
cionalidade do substitutivo já encaminhado. 

O Sindjus afirmou ter acordo com a proposta, contudo re-
gistrou que era necessário que o texto do substitutivo fosse 
mantido, o que teve acordo na reunião. 

No dia 25 de agosto, o Conselho de Assessoramento Su-
perior do MPU aprovou um novo projeto de lei, que contém a 
proposta de reajuste conforme o substitutivo, mas inova em 
vários elementos de carreira, trazendo em seu texto a fixação 
da jornada de trabalho e a definição de áreas para terceiriza-

MPU: DEBATE REPUDIA MUDANÇAS NA CARREIRA

Além de informar os servidores sobre essas mudanças, as as-
sembleias têm o objetivo de tirar um posicionamento da categoria 
sobre essas mudanças, o que será apresentado pelo Sindjus ao 
PGR, aos demais procuradores-gerais e aos membros da CTASP.  

A posição que vem se consolidando nas assembleias é de que 

devemos solicitar ao PGR que ele cumpra o acertado na reunião 
do dia 9 de julho e mantenha o foco no reajuste salarial, deixan-
do para depois a discussão de carreira, mantendo em todos os 
aspectos a isonomia com o Poder Judiciário, ou seja, assim como 
acontece entre as leis 11.415 e 11.416/06

POSIÇÃO

Nos detalhes do texto do PL 7919 estão retrocessos de conquistas nas carreiras dos servidores do MPU. 
Veja o exemplo do concurso de remoção: 

PL 7919/2014

Art. 9º Ao servidor integrante das Carreiras dos Servidores do Ministério Público da União será permitida movimen-
tação, a critério do Chefe do Ministério Público da União, para ocupação de vagas, nas diversas unidades adminis-
trativas, consoante os seguintes critérios:
I – concurso de remoção, a ser realizado de forma a atender a conveniência e oportunidade da Administração;

LEI 11.415/2006

Art. 28.  Ao servidor integrante das Carreiras dos Servidores do Ministério Público da União será permitida movimentação, 
no mesmo ramo, a critério do Procurador-Geral respectivo, ou entre ramos diversos, a critério do Chefe do Ministério Público 
da União, para ocupação de vagas, no próprio Estado e no Distrito Federal, ou entre as diversas Unidades da Federação, 
consoante os seguintes critérios: 
I - concurso de remoção a ser realizado anualmente entre os Servidores das Carreiras do Ministério Público da União ou 
previamente a concurso público de provas ou de provas e títulos das Carreiras do Ministério Público da União, descrito em 
regulamento, que será editado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta Lei; 

ção, além de uma grande abertura de benefícios exclusivos da 
carreira dos servidores aos servidores requisitados e/ou sem 
vínculo com a Administração Pública. 

Além da surpresa na quebra do acordo firmado entre o 
PGR e o Sindjus, o novo projeto de lei trouxe uma grande 
preocupação com o retrocesso que impõe ao comparado com 
a Lei 11.415, que rege nossa carreira no MPU.



NEGOCIAÇÃO DO PONTO
Suspensa a greve, o Sindjus vai procurar cada adminis-

tração para negociar o ponto dos grevistas, encaminhando 
ofícios e buscando audiências. Em todas essas negociações, o 
sindicato vai propor a compensação de serviço como o melhor 
caminho a ser adotado. Um caminho que beneficia a institui-
ção, os servidores e a sociedade. 

No dia 12, o coordenador-geral do Sindjus Jailton Assis 
esteve com o presidente do TJDFT, desembargador Getúlio 
Moraes, para tratar deste tema. O Sindjus defendeu a com-
pensação de serviço, sem corte de vencimentos e sem reposi-
ção de horas. Na compensação de serviço cada setor escolhe 

a forma como se dará essa atualização do trabalho. 
As negociações também estão se iniciando no MPDFT e na 

Justiça Federal (TRF). Além disso, há um cuidado especial so-
bre os prazos para a execução de mandatos, dada a grande 
adesão dos oficiais de justiça nessa greve. 

O sindicato aconselha os servidores a não aceitarem qual-
quer reposição do período de greve antes de o Sindjus ne-
gociar com as administrações e formalizar as propostas. Se 
algum servidor estiver sendo coagido a repor o serviço atra-
sado hora a hora, por exemplo, antes da negociação, deve en-
trar em contato imediatamente com o sindicato: 3212-2613.

A greve, como sempre, rende muita boataria. Sempre que você ouvir alguma coisa que considere suspeita, 
ligue para 3212-2613. Os funcionários e a direção do sindicato estão a sua disposição para esclarecer toda 
e qualquer informação de caráter duvidoso. 

COMBATE À BOATARIA

ACESSE NOSSO SITE PARA CONFERIR TODAS AS FOTOS DA GREVE


