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

Querem impedir seu Direito de Greve?
AMEAÇAS? INTIMIDAÇÃO? ASSÉDIO? 

Em momentos de Greve, como o que vivemos 
agora, servidores públicos do Judiciário e do 
MPU sempre enfrentam tentativas, principalmente 

por parte de suas chefias, de repressão ao Direito de 
Greve. Um direito, diga-se de passagem, constitucional 
Sempre foi assim e infelizmente dessa vez não será 
diferente! Por isso, precisamos nos preparar. Nossa 
categoria não pode se deixar intimidar, tampouco aceitar 
ameaças, humilhações, constrangimentos, perseguições, 
retaliações por decidirem aderir à greve. A greve é direito 
de todos, inclusive dos que têm FC, CJ ou que estão em 
estágio probatório. Ninguém pode cercear esse direito. 
 
A GREVE É UM DIREITO NOSSO 

A Constituição cidadã de 1988 reconhece expressa-
mente a greve como direito fundamental para os servi-
dores públicos civis (ar t. 37, VI e VII). 

Impedir os servidores de participarem da greve ou 
punir essa participação é assédio moral sim.  

Importante dizer que na maioria das vezes o assédio 
a esses servidores não vem de magistrados ou membros 
do MPU, mas dos próprios colegas hierarquicamente su-
periores a eles. 

 O assédio deve ser rechaçado pelo Judiciário e MPU, 
ainda mais por se tratar de instituições que devem, acima 
de tudo e como exemplo à sociedade, garantir e resguar-
dar a Constituição. 
 
A GREVE É LEGAL

É preciso que todos saibam que os servidores ao aderi-
rem ao movimento estão  agindo legalmente na busca de 

seu direito de greve, tudo dentro das normas do Estado 
Democrático de Direito. O Sindjus age para que a greve já 
feita dentro da mais completa legalidade.  
Você, servidor do Judiciário ou do MPU, não deve recuar, 
tampouco abdicar de seu direito de aderir à greve. 

SINDJUS DE OLHO
 

O Sindjus vai tomar as devidas providências jurídicas 
e administrativas no sentido de coibir tais práticas e exi-
gir punições severas àqueles que estão praticando esse 
tipo de abuso.

Denuncie esses abusos e ilegalidades para que o 
sindicato tome conhecimento e possa agir. Por meio 
de um link criado em nosso site é possível fazer essa 
denúncia de forma segura e sigilosa. Sua identidade 
será preservada. 

DIGA NÃO AO ASSÉDIO MORAL.

FAÇA GREVE!


