
Filiado à CUT/FENAJUFE BOLETIM  SEMANAL

15
 d

e 
ag

os
to

 d
e 

20
14

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário   
e  do Ministério Público da União no Distrito Federal
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sCOLEGAS DO TRF, A GREVE É NOSSA
A nossa categoria está em greve por 

tempo indeterminado e precisa que os 
servidores do TRF, seguindo o exemplo 
dos colegas da Justiça Federal, abracem 
essa luta com muita garra e determinação.   

Dia após dia, o número de adesões 

em diversos ramos do Judiciário e do 
MPU tem aumentado. Porém, o TRF pre-
cisa ir às ruas também. A nossa categoria 
tem sentido falta dos colegas do Tribunal 
Regional Federal nas mobilizações.  

Sabemos a importância e a força 

dos servidores desse tribunal e do ta-
manho da visibilidade que conseguiría-
mos parando o TRF. Mas para isso 
precisamos do seu compromisso com 
essa luta que é de cada um, afinal, o 
reajuste é para todos.

PIQUETES 
Converse com seus colegas de trabalho e venha participar dos piquetes de 

convencimento da Justiça Federal que são realizados diariamente às 13h em frente 
ao Bloco G, inclusive com a presença de alguns servidores do TRF. Você pode as-
sinar o ponto paralelo nesse piquete.

ASSEMBLEIA
No dia 19 (terça), às 15h, vamos realizar uma assembleia-geral em 

frente ao Anexo II do TRF. Deixe seu local de trabalho e venha participar 
conosco dessa assembleia que vai tratar do futuro da nossa luta. Não se 
furte de participar dessa discussão. 

ENTENDA A GREVE
 
Por que os servidores do Judiciário e do MPU decidiram entrar em greve?

A greve foi decidida em assembleia-geral do dia 16 de julho em razão de até o pre-
sente momento não haver sinal algum de negociação entre os chefes do Poder Judiciário 
e do MPU com a presidenta Dilma Rousseff no que se refere à recomposição salarial da 
nossa categoria. 

A greve é necessária para forçar essa negociação de modo que nosso reajuste 
esteja contemplado no Projeto de Lei Orçamentária Anual que deve ser encaminhado 
pelo Executivo ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto. Também é importante 
exigirmos durante nosso movimento que o STF e a PGR imponham sua autonomia frente 
aos outros poderes. 
Qual a proposta salarial que vamos defender?

Vamos defender a aprovação dos substitutivos dos PLs 6613/09 (Judiciário) e 
6697/09 (MPU) e. As propostas já estão na Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara, pois foram enviadas pelas respectivas administrações aos relatores dos 
projetos. Os substitutivos atualizam os projetos que já estavam na Câmara para dar 
celeridade à tramitação levando em conta a recomposição da inflação acumulada 
nos últimos oito anos (40%) com GAJ e GAMPU de 90%. Ou seja, defendemos a 
aprovação dos PLs 6613 e 6697 mantendo o disposto nas Leis 12.774 e 12.773.  


