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

Na manhã desta quarta-feira (9), os 
coordenadores do Sindjus Ana Paula 
Cusinato e Jailton Assis cobraram 

o empenho do procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, na concretiza-
ção do reajuste salarial dos servidores 
do MPU. O deputado Policarpo (PT-DF), 
que construiu a reunião, e o secretário-
geral, Lauro Cardoso, também participa-
ram da conversa que teve como foco o 
substitutivo ao PL 6697/07, já encaminhado 
pela administração ao relator do projeto 
na Comissão de Finanças e Tributação, 
deputado Aelton Freitas (PR-MG).

O Procurador-Geral da República 
se colocou à disposição dessa luta e 
garantiu que vai se empenhar na ne-
gociação, afirmando, inclusive, que vai 
se reunir com o presidente do STF para 

discutir como se dará 
a negociação com 
Executivo e Legisla-
tivo. Os coordena-
dores salientaram 
a impor tânc ia  de 
ele conversar com o 
próximo presidente 
do STF, ministro Le-
wandowski, e com o 
presidente do TSE, 
ministro Toffoli, para 
dar força a essa ne-
gociação. O PGR concordou, afirmando 
que todos precisam se envolver nesse 
processo de negociação.

Segundo Janot, por mais que a eco-
nomia brasileira esteja num momento 
complicado, isso não pode engessar 

JANOT PROMETE SE EMPENHAR 
NA NEGOCIAÇÃO DO REAJUSTE

SINDJUS DEFENDE GRATIFICAÇÃO DE PERÍCIA

Ainda na reunião com Janot,  o 
Sindjus defendeu que o MPU aca-
tasse a emenda do relator do PL 5491 
aprovada na CTASP relativa à Gratifi-
cação de Perícia enviando adendo ao 
substitutivo do PL 6697/09. O PGR ga-
rantiu que vai estudar o pedido conside-
rando os argumentos do sindicato que 
foram formalizados por meio de ofício 
encaminhado nesta quinta-feira (10).  

ENTENDA O CASO
O PL 5491 trata originalmente da 

revisão dos valores dos Cargos em 
Comissão no MPU. O Sindjus propôs 

uma emenda que foi  aprovada na 
CTASP versando sobre a solução dos 
problemas que envolvem o recebi-
mento da Gratificação de Perícia pelos 
Analistas, cujo pagamento está condi-
cionado a uma série de dificuldades, 
como autorização prévia.  

Ao encaminhar o substitutivo ao PL 
6697, a PGR encaminhou o teor do PL 
5491 sem a emenda que trata da Grati-
ficação de Perícia. E como a gratificação 
tem que ser inerente ao cargo, como no 
caso do oficial de justiça, é imprescindível 
que o substitutivo seja contemplado com 
essa emenda.

a valorização salarial dos servidores, 
sendo preciso buscar o reajuste com 
uma negociação efetiva. Ressaltou, 
inclusive,  a grande evasão de servi-
dores, o que pode inviabilizar a atuação 
do Ministério Público.

que o substitutivo seja contemplado com 

DISTRIBUIÇÃO 
DE MATERIAL

Ficou acer tado na reunião, 
que a par tir de hoje os mate-
riais do Sindjus terão acesso 
livre às dependências da PGR, 
facilitando a comunicação entre 
sindicato e servidores.



NEGOCIAÇÃO CONJUNTA, 

O PGR Rodrigo Janot insistiu durante 
nossa reunião no fato de que a nego-
ciação com o Executivo pela aprovação 
do reajuste precisa ser conjunta, envol-
vendo o MPU e o STF.

Uma vez que a negociação é conjun-
ta, a luta também precisa unir servidores 
do MPU e Judiciário para que a pressão 
seja uníssona. Essa é a linha que o Sind-
jus adota durante sua história, o que nos 
levou a importantes vitórias. 

Os servidores do Poder Judiciário 

para pressionar pelo início da negocia-
ção com a presidenta Dilma Rousseff  
vão realizar uma paralisação de 24h no 
dia 16 de julho, com assembleia com 
indicativo de greve às 15h na Praça dos 
Tribunais (SAUS). 

Como nós também precisamos nos 
mobilizar para fazer com que Janot de 
fato viabilize esse diálogo com o Palácio do 
Planalto, é fundamental que comecemos a 
construir esse caminho de luta. 

Afinal, embora o PGR tenha se com-

prometido a buscar esse reajuste, é 
necessário que nossa mobilização dê o 
respaldo necessário à negociação uma 
vez que o governo tem batido na tecla 
de reajuste zero (só pagar o restante 
dos 15,8%). 

Mais do que nunca, nossa categoria 
precisa demonstrar compromisso com 
essa luta. Não há dúvida de que juntos 
somos muito mais fortes; mais uma vez 
chegou a hora de demonstrarmos a 
força dessa unidade.

LUTA CONJUNTA
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