
13,23%: Uma realidade 
mais próxima

A luta e a vitória na universalização do reajuste de 13,23% 

para toda a categoria é a marca da forte ação política e da 

articulação de alto nível desenvolvida pelo Sindjus, aliada 

à pressão forjada a partir da mobilização dos servidores. 

O placar de 10 x5 a favor da tese defendida pelo Sindjus 

no julgamento da Corte Especial do TRF da 1ª Região é um 

êxito histórico para todos nós.

PCS: Após anos de estagnação, 
vitórias na Câmara marcam gestão
O PL 7920 já passou por todas as comissões da Câmara dos 
Deputados. O trabalho continua para impedir o recurso ao 
Plenário e levar o PL direto ao Senado. A diretoria do Sindicato 
mantém gestões permanentes com autoridades e congressistas 
influentes para que o prazo de tramitação seja o mais curto 
possível no Senado Federal. O PL 7919 ainda está na Câmara, mas 
a atuação do Sindjus já garantiu que ele passasse pela Comissão 
de Finanças e Tributação. Importante destacar que já existe a 
garantia do relator-geral da PLOA 2015, senador Romero Jucá, 
de que a aprovação dos PLs levará à abertura de crédito 
suplementar para viabilizar a implantação do nosso reajuste, 
assim como ocorreu em 2006. 
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Quintos: 
Sindjus assegura 

direito aos filiados
Graças às ações do Sindjus que transitaram em julgado 
os filiados vão receber o que lhes é de direito em 
relação aos quintos. Nem mesmo o retrocesso imposto 
pelo STF ao direito dos servidores no julgamento do dia 
19 de março conseguiu abalar as vitórias conseguidas 
pelo sindicato em favor dos filiados. Além de fazer com 
que essa conquista seja de fato e de direito reconhecida 
e as execuções iniciadas, a luta do Sindjus garantiu 
também pagamentos administrativos nesta gestão.

Conquistas Salariais
Luta da direção do Sindjus garantiu grandes vitórias para a categoria desde 2012

Envio de novos projetos de reajuste salarial 
ao Congresso, com tabelas atualizadas; 
GAJ e GAMPU passam de 50% para 90%, 
representando reajustes de até 34%; 
Resgate e agilização do processo dos 13,23%, 
com vitória no TRF da 1ª Região; 
Processo dos quintos é transitado em julgado 
e começam execuções; 
TSE paga quintos administrativamente; 
MPU paga parte dos quintos administrativamente 
em dezembro de 2012, 2013 e 2014; 
Reenquadramento (+ 2 Padrões) corrige 
injustiça na tabela salarial (Lei 12.773 e 12774/12); 
Arquivado PL 549 que previa congelamento 
de salários de 10 anos; 
Fim da incidência do Imposto de Renda sobre 
auxílio pré-escolar; 
Alteração na LDO possibilita reajuste anual
dos auxílios alimentação/pré-escolar; 
Reenquadramento dos auxiliares 
da Justiça do Trabalho; 
Acaba desconto referente ao custeio 
do auxílio pré-escolar;
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Um salto na tabela salarial

Categoria teve ganhos significativos 
Desde a posse da atual gestão

Analista Inicial  6.551,52  8.803,97 13.914,84



Consolidação e Avanço de Direitos
Gestão qualificada e bom trânsito com autoridades 
garante boas notícias para os servidores

Luta contra carreira própria impede transformação da  

1ª e 2ª instância em carreirão;

CNJ adere à tese do Sindjus e se posiciona contra estatuto único 

para servidores do Judiciário, a PEC 59;

STF regulamenta aposentadoria especial do servidor público; 

Lewandowski e Janot se comprometem a discutir carreira 

após aprovação do reajuste;     

Luta pelo Pró-Social (TRF/JF) freia arbitrariedades da administração;

Criação da comissão interdisciplinar do STF e do grupo 

de trabalho da PGR; 

MPU engaveta proposta de jornada de 8h;

Fiscalização de condições insalubres muda conceito de obras no TJDFT; 

Reversão de pagamento de horas no TJDFT em razão da greve de 2014;  

PGR recua da tentativa de terceirizar transporte e informática;

Criação de novos berçários, como o do TST;

Combate à militarização do STM; 

Administração do TJDFT chama Sindjus para discutir 

combate ao assédio moral;

Criação da Comissão de Combate ao Assédio Moral no TJDFT.

Democratização da gestão
Participação de todos é a marca da atual direção

Mais de 2.500 atendimentos jurídicos (causas particulares); 

Fortalecimento da Rede de Convênios; 

Cursos gratuitos e online que servem para receber Adicional 

de Qualificação Temporário 

Campanha  de combate à LER/DORT (Contra a Dor e pela Felicidade); 

Festas de confraternização com Jorge Ben Jor e Serjão Loroza; 

Revitalização do clube campestre (Cefis) com obras importantes; 

Sindjus-Ambiental com reflorestamento do Cefis e peças 

educativas para crianças.

Sessões de cinema exclusivas aos filiados para celebrar datas especiais; 

Bem-estar dos filiados
Sindjus estende benefícios e garante lazer

Fortalecimento do Conselho de Delegados Sindicais de Base;
 
Criação do Comando de Greve e do Comando de Mobilização;
 
Seminários para discutir a realidade salarial e carreira;
 
Inúmeras rodadas de assembleias-setoriais;
 
Encontros para debater planos de saúde de tribunais e ramos do MPU;

Criação do Fórum Eletrônico no site do Sindjus. 
 
Consulta para escolha da nova marca do Sindjus.

A atual direção do Sindjus decidiu não 
disputar a reeleição. O trabalho dos 
últimos três anos é aprovado pela 
maioria da categoria e serviria de base 
para uma campanha com reais chances 
de vitória. Mas é hora de ampliar 
h o r i z o n t e s ,  d e  c o n v o c a r  n o v o s 
companheiros.

Nós deixaremos os cargos, mas não 
abandonaremos a luta. Continuaremos 
combativos, defendendo melhores 
salários e condições de trabalho para a 
categoria. O campo de ação muda, mas o 
objetivo é o mesmo.

Temos muitos avanços para mostrar; 
conquistas em uma época turbulenta, de 
conjuntura nacional desfavorável, com 
crise econômica e política de austeridade 
fiscal. Foi uma gestão marcada pela 
presença em todas as áreas influentes, 
unindo mobilização e articulação 
política.

Abrimos as portas dos gabinetes de 
todos os presidentes dos tribunais e dos 
ramos do MPU. Ocupamos espaços 
estratégicos, inclusive no Congresso 
Nacional. Entramos no Palácio do 
P l a n a l t o ,  o n d e  c o m p r o v a m o s  a 
necessidade do reajuste para a categoria.

Quebramos a política de reajuste zero do 
governo Dilma. Até a base governista foi 
convencida a votar favoravelmente pela 
aprovação dos nossos projetos na 
Câmara. Revertemos pensamentos de 
c o r t e  d e  p o n t o  p o r  p a r t e  d a s 
administrações. Conseguimos que as 
cúpulas do Judiciário e MPU corrigissem e 
atualizassem tabelas salariais e as 
encaminhassem para o Congresso 
Nacional. Buscamos no TRF a decisão 
judicial que Lewandowski e Janot 
precisavam para estender os 13,23% 
para os filiados do Sindjus. Asseguramos 
que nossos filiados ficassem protegidos 
em relação ao pagamento dos quintos.

A luta não terminará. Até o último dia da 
nossa gestão vamos manter a pressão no 
Congresso Nacional pela aprovação do PL 
7920 e PL 7919. Passaremos o bastão com 
o sentimento de dever cumprido e a 
certeza de que jamais desistimos nem 
desistiremos da nossa categoria. 
Estaremos sempre prontos para a luta.

Missão Cumprida

EDITORIAL



Em 2012 com ministro do STF Luiz Fux

Em 2013 com presidente 
do TST, Carlos Alberto

Em 2013, com o presidente 
do TJDF Dácio Vieira

Em 2013, com o presidente do TRF César Ribeiro

Em 2013, com PGT Eduardo Parmegiani

Em 2013, com PGR 
interina Helenita Acioli

Em 2013, com presidente 
do STF Joaquim Barbosa

Em 2013, com presidente 
do STJ, Felix Fischer

Em 2014 com o relator 
do PL 7920 na CFT Manoel Jr

Em 2013, com presidente 
do STM, Cerqueira Filho

Em 2014, com a presidente 
do STM, Maria ElizabethEm 2014 com o presidente do STF, 

Ricardo Lewandowski

Articulação política é marca da gestão



Em 2014, com o presidente 
do TRT, André Damasceno
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Em 2014, com o ministro do STF 
Marco Aurélio

Em 2014, com o assessor-especial da 
Presidência da República Antônio Feijoo

Em 2014, com o presidente 
do STF Ricardo Lewandowski

Em 2014, com o PGR Rodrigo Janot

Em 2014, com vice-presidente 
do TRF, Neuza Alves.

Em 2014, com o relator do PL 7920 na CFT 
Manoel Jr e com o DG do STF, Amarildo Oliveira

Em 2014, com o presidente do TST 
Antônio Levenhagen

Em 2014, com presidente 
da Amagis Sebastião Coelho

Em 2014, com presidente do TJDFT, 
Getúlio de Moraes

2014
Em 2014, com PGJ Eunice Carvalhido

Em 2015, com ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, Miguel RossettoEm 2015 com o presidente do TRF 

Cândido Ribeiro

Em 2015 com relator do PL 7920 
na CCJC, Arnaldo Faria de Sá

Em 2014, com a relatora do PL 7919 
na CFT Flávia Morais


