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

Nossa greve tem cumprido seu objetivo: incomodar as 
cúpulas do Judiciário e do MPU a buscarem a negociação 
com o Executivo. Quem acreditou e foi às ruas é responsável 

por muitos avanços. Sim, foram os grevistas que, no dia 20, 
enfrentaram o sol for te caminhando em marcha pelo reajuste 
da PGR ao STF e fizeram tanto barulho a ponto de incomodar 
os ministros que estavam no plenário levando o presidente 
Lewandowski, no dia seguinte, a afirmar ao Sindjus que está ao 
lado da categoria nessa luta. 

Na última quinta (21), o presidente do STF, Ricardo Lewandowski 
garantiu aos coordenadores Jailton Assis e Cledo Vieira que vai se 
empenhar para que os servidores já recebam parte deste reajuste em 
2015. Entretanto, ressaltou a dificuldade de negociação do substitutivo 
ao PL 6613/09, tendo em vista o alto impacto para a implementação 
imediata do reajuste, afirmando que é necessário discutir alternativas. 

Disse, inclusive, não concordar com a posição do governo de só discutir 
reajuste a partir do próximo ano. 

Após o sindicato informar que a categoria aprovou as tabelas que 
estão no Congresso Nacional e reafirmar ao ministro a importância 
de se garantir o reajuste em sua totalidade, mesmo que ele não seja 
pago integralmente em 2015, Lewandowski encarregou o diretor-
geral do STF, Amarildo Oliveira, de fazer os estudos necessários para a 
implementação do plano em parcelas, conforme nas edições anteriores.

Os coordenadores também pediram para que o ministro 
atue em conjunto com o PGR, Rodrigo Janot, resolvendo assim o 
problema de defasagem salarial da categoria. Essa primeira reunião 
com Lewandowski demonstra que tudo ainda está em construção, 
que precisamos fortalecer a greve e que o barulho da categoria 
abriu um canal de comunicação importantíssimo entre o Sindjus e 
a Presidência do STF.

No dia 18, o Sindjus foi até a procuradora de Justiça do DF, 
Eunice Carvalhido, requerer que ela procure o PGR, Rodrigo Janot, 
e o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, para garantir que 
a autonomia ao orçamento do MPU e do Judiciário seja respeita-
da pelo Executivo. Os coordenadores Ana Paula Cusinato e Jailton 
Assis, acompanhados do presidente da ASMIP, Fernando Corrêa, 
enfatizaram a importância do envolvimento da chefe do MPDFT 
nessa negociação. 

A procuradora afirmou que está comprometida desde o início 
de seu mandato com essa causa uma vez que, além de apoiar 
pessoalmente a questão, é de interesse da Administração que os 
servidores sejam valorizados até mesmo para reverter a evasão, 
bastante elevada, dos quadros. Disse, inclusive, que levou a neces-

LEWANDOWSKI: 
HORA DE NEGOCIAR É AGORA
Barulho da greve incomoda presidente do STF que garante ir ao Executivo

PROCURADORA DE JUSTIÇA DO DF ESTÁ COMPROMETIDA COM NOSSA LUTA

sidade do reajuste às reuniões do Conselho de Assessoramento do 
MPU, defendendo, como prioridade da Instituição neste momento, 
a defesa da valorização salarial dos servidores.
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MARCHAS LEVAM MUITO BARULHO 
ÀS SEDES DO MPU, JUDICIÁRIO E EXECUTIVO

Na quinta (21), depois de protestar em frente ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cobrando respeito por 
parte da ministra Miriam Belchior às propostas orçamentárias do Judiciário e do MPU, os grevistas desceram a Esplanada, 
pela contramão, até o Palácio do Planalto exigindo que a presidenta Dilma mantenha sua tesoura afastada do nosso reajuste.

Na quarta (20), os grevistas se concentraram no 
gramado da PGR, exigindo que o Procurador-Geral, Ro-
drigo Janot, empenhe-se na viabilização do reajuste da 
categoria junto ao Executivo. Depois, em marcha, foram 

DIA 27: 

ATO NACIONAL EM FRENTE AO STF

Na quarta (27), vamos nova-

mente à Praça dos Três Poderes, 

cobrar que nosso reajuste seja ga-

rantido no Anexo V do PLOA 2015.

Vamos invadir o Facebook da 
presidenta Dilma Rousseff  e postar 
o vídeo do nosso reajuste. Confira 
passo a passo em sindjusdf.org.br 

até o STF cobrar o mesmo do presidente Lewandowski.

PRESSÃO NA DILMA


