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

Graças a nossa luta, foi publica-
da no Diário da Justiça desta quin-
ta-feira (10), a Portaria Conjunta 
nº 4, de 8 de outubro de 2013, que 
altera a Portaria nº 01, de 22 de 
maio de 2013, consolidando as-
sim a tese defendida pelo Sindjus, 
desde agosto do ano passado, 
restabelecendo os dois padrões a 
todos os servidores do Judiciário. 

Nós podemos comemorar uma 
conquista suada e merecida.

 Sem dúvida alguma foi a vitória 
de quem persistiu, de quem lutou, 
de quem acreditou e participou 
das reuniões e atos organizados 
pelo Sindjus, que jamais desistiu 
desta bandeira. Mais uma vez fi -
cou provado que a nossa unidade 
é capaz de transpor barreiras e 
viabilizar conquistas. 

 Empenhado na articulação 
que assegurará os direitos dos 
servidores, o Sindjus conversou, 
no dia 11, com o DG do STF, 

A VITÓRIA 

Nós podemos comemorar uma 
conquista suada e merecida.

 Sem dúvida alguma foi a vitória 

A VITÓRIA

CONQUISTA
DO!

DOS QUE ACREDITARAM

Miguel Fonseca, para cobrar o 
pagamento imediato dos valores 
que dizem respeito aos refl exos 
da Portaria Conjunta nº 4, de 
oito de outubro, que modifi cou 
a Portaria Conjunta nº 01, de 22 
de maio, consolidando o reen-
quadramento. 

 O diretor-geral afi rmou que 
os valores referentes ao restabe-
lecimento dos padrões estarão 
na folha de novembro dos ser-
vidores do STF. Garantiu, ainda, 
que os valores retirados dos con-
tracheques de janeiro a outubro 
deverão ser ressarcidos em folha 
suplementar ainda neste ano. 

 O Sindjus já trabalha em 
todos os tribunais para que a 
postura adotada pelo STF seja 
seguida e a efetivação do paga-
mento se dê ainda neste ano.

O Sindjus e a ASMPF entrega-
ram no dia o abaixo-assinado que 
reivindica o pagamento imediato 
do reenquadramento com mais 
dois padrões. O documento, que 
contém aproximadamente mil 
assinaturas, foi endereçado ao 
PGR, Rodrigo Janot, que precisa 
ter a iniciativa de alterar a Por-
taria PGR nº 285.

 No mesmo dia, foi realizada 

uma reunião do Sindjus e da 
ASMPF com a secretária de 
Gestão de Pessoas do MPF, 
Sabrina Maiolino, e com o se-
cretário de Gestão de Pessoas 
Adjunto, Antonio Renato, para 
discutir o assunto. Na oportuni-
dade foram discutidos os valores 
necessários para que o benefí-
cio seja adimplido antes do fi nal 
do ano.



DEBATE SOBRE VALORIZAÇÃO 
DA NOSSA CATEGORIA CONTINUA NO DIA 6

No dia 6 de 
novembro, a partir das 17h, 

na LBV, o Sindjus dará continui-
dade ao debate sobre o futuro da 
nossa luta por salários e carreira. 
O primeiro debate aconteceu em 
maio e o segundo, no dia 8 de 
outubro. É importante que todos 
os servidores do Judiciário e do 
MPU participem desse processo 
que tem por objetivo construir e 
nortear nossa próxima caminhada 
pela valorização da nossa categoria. 

 Durante o último encontro, 
coordenadores, delegados sin-
dicais, servidores e os palestran-
tes Antônio Augusto Queiroz 
(Toninho do Diap) e Pedro Ar-
mengol (diretor da Condsef e da 
CUT) enfatizaram a importância 
da unidade da nossa categoria 
para avançarmos no que diz re-
speito ao reajuste salarial e tam-
bém ao aprimoramento da car-
reira.

Estão abertas as inscrições para o Concurso 
Cultural “Pintando o sete para mudar o mundo”, pro-
movido pelo Sindjus e destinado às crianças de 4 
a 12 anos fi lhas ou netas de servidores fi liados ao 
sindicato. Além de receber um prêmio surpresa, os 
12 ganhadores terão seus desenhos estampados no 
calendário 2014 do Sindjus que será distribuído para 
todos os fi liados. Veja mais em www.sindjusdf.org.br

Hora de discutir reajuste
O diretor do Diap Antônio 

Augusto Queiroz começou 
sua fala com uma análise de 
conjuntura político-econômi-
ca relacionada aos servi-
dores públicos, fazendo 
uma viagem histórica pelas 
últimas duas décadas para 
chegar ao cenário atual do 
funcionalismo. Frisou que 
os planos salariais anteri-

ores só saíram porque tinham 
interlocutores, no Judiciário, com 
credibilidade e vontade para ir 
buscar o reajuste no Executivo.

 “Hoje não é recomendável 
discutir subsídio ou reestrutu-
ração de carreira enquanto não 
houver uma recomposição 
das perdas salariais”, analisou 
Toninho, citando o exemplo 
desastroso dos fi scais agro-
pecuários que misturaram as 
lutas salariais e de carreira e 
fi caram no prejuízo. “Vocês 
têm elementos de sobra para 
provar que sofrem de uma 
defasagem salarial profunda. 
Carreiras equivalentes, de iguais 
complexidade e responsabilidade, 
ganham, pelo menos, 50% a mais 
que vocês”, exclamou Toninho. 

Resgate da unidade
O diretor da Condsef e da 

CUT, especialista em serviço pú-
blico, Pedro Armengol, afi rmou 

que os servidores do Judiciário e 
do MPU foram grandes prejudi-
cados na tentativa de reestrutura-
ção do serviço público brasileiro 
iniciada, na segunda metade da 
década de 2000, com uma políti-
ca de gestão que tentou acabar 
com a distorção salarial entre os 
servidores da União.

  “Só o resgate da unidade vai 
conseguir  trazer avanços para 
vocês. O ano de 2013 já acabou. 
E 2014 só existe até maio. Temos 
pouco tempo para recuperar essa 

unidade e nos mo-

bilizar para alterar 
a diretriz orçamentária”, explicou 
o dirigente sindical, que ainda re-
forçou: “Se vocês deixarem suas 
cadeiras, arregaçarem as mangas 
e forem para as ruas, unidos e 
mobilizados, vão conseguir mudar 
este cenário de congelamento”, 
afi rmou o sindicalista.
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