
CALENDÁRIO DE LUTA
No dia 16 de julho vamos fazer 

uma paralisação de 24 horas, com 
assembleia-geral e indicativo de greve. 
Dependendo de como estiver a situação 
do nosso PL (em relação a acordo com o 
governo e tramitação na Câmara) vamos 
à greve sim. Para que a paralisação seja 
um sucesso precisamos retomar com 
força total nossa mobilização.  

Se a greve for deflagrada realmente 
acontecerá em período de campanha 

eleitoral. Embora o ano legislativo seja 
mais cur to, o fator “eleições” pode 
nos ajudar em muito. Mas, como já 
dito, é preciso fazer uma greve históri-
ca que mobilize todo o Judiciário, inclu-
sive o Eleitoral. 

Até agora, dos tribunais superiores 
só o STM aderiu ao nosso movimento. É 
importantíssimo que os servidores do STJ, 
TST, TSE, STF abracem essa causa. Já te-
mos uma proposta concreta. Não há mais 

desculpa para ficar de fora dessa luta.  
Justamente para trazer o apoio desses 

ser vidores e consolidar a presença 
daqueles que estão conosco desde o 
início dessa jornada pelo Reajuste para 
Todos, o Sindjus realizará uma ampla 
rodada de assembleias setoriais visando 
à conscientização de todos os locais de 
trabalho. Acompanhe a data que o sindi-
cato visitará você em sindjusdf.org.br e 
participe com dúvidas e sugestões. 

ASSEMBLEIA-GERAL APROVA TABELA DE
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Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário   e  do Ministério Público da União no Distrito Federal

REAJUSTE SALARIAL

Agende-se:
Paralisação de 24h 
no dia 16.07
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No dia 3 de junho, os servidores do 
Poder Judiciário, reunidos em assem-
bleia-geral, aprovaram por unanimidade 
a tabela salarial entregue no mesmo dia 
pelo diretor-geral do STF ao relator do 
PL 6613/09 na CFT da Câmara. 

A assembleia deixou claro que a 
categoria não aceitará redução no valor 
final da tabela e ratificou ainda a posição 
anterior de que qualquer problema de 
ordem orçamentária, caso venha a ocor-

rer no processo de negociação, não deve 
se refletir na redução da tabela, mas no 
deslocamento do reajuste para a GAJ.  

Com esse entendimento, os servi-
dores já têm uma proposta concreta para 
lutar. Dessa forma, foi aprovado um calen-
dário de luta que envolve a construção 
de greve se a proposta não receber sinal 
verde do Executivo. 

O momento, portanto, é de construção 
com muita unidade e espírito de mobilização. 



O ATO QUE MUDOU TUDO
Graças aos servidores que acreditaram 

e lutaram, nossa proposta de reajuste 
salarial foi encaminhada ao Congresso 
Nacional e consta nos pré-limites orça-
mentários do Poder Judiciário. E o marco 
inicial dessa luta pode ser considerado o 
ato do dia 9 de março.  

Antes do ato, o discurso era de frag-
mentação da carreira e reajuste zero para 
99% da categoria. Só os servidores do 
STF, que formariam uma carreira exclu-
siva, seriam contemplados. No entanto, o 
Sindjus foi a campo e convocou a catego-
ria à luta pelo reajuste para todos.  

Desde o início, o sindicato acreditou 
que poderia mudar esse cenário. E, em 
defesa dos servidores, com a combativi-
dade que lhe é característica, enfrentou a 
administração de Joaquim Barbosa com 

Graças as críticas feitas a Joaquim 
Barbosa, o Sindjus que lutou tanto pela 
Comissão Interdisciplinar acabou sendo 
boicotado. No entanto, se não fosse 
esse comportamento de quem assume 
a responsabilidade sobre aqueles que 
defende e luta sem medo pelo que 
acredita, não haveria sequer Mesa de 
Negociação. 

Ainda assim, o sindicato foi repre-
sentado pelo coordenador-geral Cledo 
Vieira, que também ocupa o mesmo 
cargo na Fenajufe, que teve quatro 
cadeiras na Mesa de Negociação. O di-
rigente do Sindjus participou ativamente 
das discussões defendendo os interesses 
dos ser vidores do Distrito Federal, 
coerente com as assembleias-gerais e 

setoriais realizadas.  
No dia 26 de maio, de-

pois de quatro reuniões, 
a comissão encer rou 
suas atividades apre-
sentando como resul-
tado a elaboração de 
proposta de substitutivo 
ao projeto 6613/09, 
com atualização da ta-
bela salarial com GAJ de 

90%. Uma proposta que aproxima nos-
sa carreira de outras que exercem ativi-
dades semelhantes e foram agraciadas 
no segundo mandato do governo Lula. 

MESA DE NEGOCIAÇÃO

críticas firmes e coerentes, inclusive num 
VT veiculado em rádio e televisão.  

Enquanto os servidores faziam ba-
rulho do lado de fora, o DG do STF, Miguel 
Fonseca, falava aos coordenadores Cledo 
Vieira e Jailton Assis que o STF instalaria 

uma Mesa de Negociação e discutiria o 
reajuste para todos. A pressão dos servi-
dores arrancou a comissão interdisciplinar 
pedida formalmente desde agosto de 
2013, inclusive pessoalmente ao próprio 
presidente do Supremo.

De acordo com os impac-
tos apresentados, levando 
em conta a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, o valor do 
substitutivo pode ser imple-
mentado integralmente em 
cada um dos tribunais, até 
porque o impacto orçamen-
tário do substitutivo é menor 
que os 40% de inflação do 
período que os servidores 
ficaram sem reajuste (2006-
2012). 

 Foto: joana d'Arc
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PRESSÃO PELO ORÇAMENTO

ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Desde o início dessa campanha 
pelo reajuste, o Sindjus visitou todos os 
presidentes de tribunais superiores e do 
TJDFT, além de ter realizado inúmeras 
conversas com diretores e secretários-
gerais, isto sem falar, de ministros 
do STF.  Conver sas no sent ido de 
buscar apoio ao reajuste para to-
dos, para a instalação da Mesa de 
Negociação, para o encaminhamen-
to das prévias orçamentárias.  

Encerrada a comissão, a proposta 
foi encaminhada aos diretores-gerais, 
e o Sindjus cobrou com mais veemência 
que o valor correspondente ao reajuste 
fosse incluído nas prévias orçamen-
tárias. As assembleias tinham definido 

que o STF deveria respeitar o prazo de 
30 de maio para fazer essa inclusão. E foi 
muita pressão até que no dia 28 o sindi-
cato foi informado que o DG do STF havia 
solicitado que todos os tribunais e órgãos 
do Judiciário incluíssem os valores referen-

E essas conver sas con-
tinuam, pois o sindicato quer 
amar rar o envolvimento de 
todos os presidentes à aprova-
ção do nosso reajuste, impul-
sionando-os a negociar nosso 
projeto com o Executivo e com 
o Legislativo. Paralelo as as-
sembleias setoriais, o sindicato 
continuará conversando com a 
cúpula do Judiciário. 

tes a essa proposta consolidada em suas 
propostas orçamentárias de 2015.  

No dia 3 de junho, o DG informou 
que todos os tribunais já incluíram os 
valores desse reajuste em seus pré-
limites orçamentários.

Foto: Alexandre Ferraz

 Diretores com presidente do TST, Antônio Levenhagen

Foto: Daniel Nogueira

Diretores com presidente do TJDFT, Getúlio de Moraes



SUBSTITUTIVO
ENCAMINHADO

CONFIRA ABAIXO A REDAÇÃO DO SUBSTITUTIVO:

Depois de muita luta, no dia 3 de 
junho, vencemos a primeira fase desta 
luta pelo reajuste para todos com a en-
trega, pelas mãos do DG do STF, da nossa 
proposta de reajuste ao relator do PL 
6613/09 na CFT da Câmara, deputado 
João Dado (PDT/SP), que se compro-
meteu a ser nosso aliado nesta luta. 

O que chegou às mãos de João Dado foi 
a atualização do PL 6613 com GAJ de 90%; 

e sem parcela-
mento. Portanto, 
a proposta da 
comissão não foi 
rebaixada pelos 
diretores-gerais 
e presidentes. 
A justificativa do substitutivo diz que a 
estrutura remuneratória das carreiras 
judiciárias encontra-se defasada em rela-

ção às outras carreiras públicas e já traz 
a necessidade de trabalhar as inovações 
trazidas pela Lei 12.774/12, que fixou em 
13 padrões a tabela de vencimentos.


