
Após um intenso processo de luta, 
que incluiu greves, paralisações, ma-
nifestações em todo o país e pressão 
no Congresso Nacional, finalmente 
foram aprovados, no dia 29 de ju-
nho, e sancionados, sem veto, no dia 
20 de julho pelo presidente da Re-
pública, os projetos que revisam os 
salários dos servidores do Judiciário 
Federal e Ministério Público da União. 
O PLC 26/2016 se transformou na Lei 
13.316/2016 e o PLC 29/2016 na Lei 
13.317/2016. 

Embora os reajustes não sejam 
os mesmos pelos quais a categoria 
vinha lutando há anos, a sua apro-
vação e consequente sanção re-
presentam uma importante vitória, 
uma vez que garantem a reposição 
de parte das perdas salariais. Des-
de 2008, quando foi implementada 
a última parcela das leis que regu-
lamentam os atuais planos de car-
gos e salários, que a categoria tem 
sido chamada à luta para impedir o 
cenário de congelamento. De lá pra 

cá, com muita mobilização, promo-
veu várias greves e enfrentou a fal-
ta de disposição dos governos Lula 
e Dilma em negociar o reajuste. 

Em 2015, quando a pressão 
ainda era pela aprovação do PLC 
28/2015 e, na sequência, pela der-
rubada de seu veto presidencial, em 
todo o país servidores promoveram 
uma das maiores greves nos últi-
mos anos. No Distrito Federal, foram 
quase seis meses com os trabalhos 
paralisados e uma boa adesão na 

maior parte dos locais de trabalho. 
Foi um intenso processo de enfren-
tamento contra a grande mídia, o 
Congresso Nacional que usou a ca-
tegoria, a política de congelamento 
salarial do governo e as cúpulas do 
Judiciário e do MPU, mais preocu-
padas com os seus próprios benefí-
cios e vantagens. Um processo que 
incluiu greve, paralisação, atos com 
a participação de milhares de servi-
dores, caravanas a Brasília e muita 
pressão institucional. 

Luta da categoria garante aprovação 
e sanção dos projetos, sem veto

O Sindjus-DF entende que a san-
ção das leis também foi mais um 
capítulo importante da história de 
luta da categoria. Desde que os pro-
jetos chegaram ao Executivo para 
sanção, no dia 30 de junho, as enti-
dades sindicais mantiveram a pres-
são para que não houvesse qualquer 
retrocesso em relação ao que fora 
negociado entre as cúpulas do Judi-
ciário e do MPU com o governo. 

Informações repassadas aos di-
rigentes sindicais por assessores 
da Casa Civil davam conta de que 
o Ministério do Planejamento teria 
orientado o Palácio do Planalto, em 
parecer, a vetar o artigo referente 
à Vantagem Pecuniária Individual 
(13,23%) e suas parcelas, que ao 
final foi mantido nas leis. 

Quanto à implementação das 
parcelas, como a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias veda o pagamento 
da parcela anterior à sanção da 
lei, nesse caso a retroatividade, 
referente a junho, não foi paga. 
Já a parcela de julho foi regula-
mentada com base na portaria 
conjunta assinada pelos tribunais 
superiores, ficando o seu paga-
mento proporcional à data da pu-
blicação da lei no Diário Oficial da 
União, no caso 21 de julho.

Agora, com as leis sancionadas, 
o desafio da categoria é garantir o 
pagamento de todas as parcelas e 
impedir os possíveis ataques do 
governo de Michel Temer, que já 
demonstrou sua intenção em apro-
fundar a política de ajuste fiscal 
e retirada de direitos em curso no 
país. O Sindjus-DF seguirá nessa 
frente e convoca a categoria a tam-
bém somar forças.

Pressão para que não tivessem retrocessos
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A diretoria do Sindjus-DF reali-
zou reuniões nos últimos meses com 
as direções dos tribunais visando o 
acompanhamento da compensação 
dos dias parados da greve de 2015. 
O objetivo das conversas foi tentar 
reverter a compensação hora/hora 
em alguns casos e negociar a pror-
rogação do prazo para aqueles servi-

dores que não conseguiram cumprir 
a compensação até a data definida.  

Foi o que ocorreu no TST, onde 
o sindicato, em reunião com a di-
reção do órgão conseguiu a pror-
rogação do prazo para finalizar a 
compensação dos dias parados. 
Inicialmente estipulado para 30 de 
junho, o prazo foi estendido para 28 

de outubro deste ano.
Já no TSE, a compensação está 

sendo na proporção para cada dia 
de greve o servidor repõe duas 
horas a mais em sua jornada. Lá, 
o prazo também foi prorrogado, 
atendendo ao pleito da direção do 
sindicato, e os servidores terão até 
dezembro deste ano para finalizar a 

reposição. 
No TRF, em recente reunião, a 

diretoria do Sindjus reivindicou a 
prorrogação da data final da com-
pensação. O diretor-geral do ór-
gão, Carlos Frederico Maia Bezerra, 
disse que iria analisar cada caso e 
avaliar a justificativa apresentada 
pelo servidor que não conseguiu 
compensar os dias dentro do prazo. 
O sindicato formalizou o pedido e 
continuará o empenho para que a 
prorrogação de fato aconteça.

No TJ, o objetivo do sindicato é 
reverter a portaria que determina 
que os servidores paguem todas 
as horas paralisadas. A reivindi-
cação é para que a compensação 
aconteça por meio da atualização 
do trabalho. Nas várias reuniões, os 
dirigente ressaltaram que a greve 
é um direito dos servidores, mas o 
tribunal mantém a postura intrasi-
gente, determinando a compensa-
ção hora/hora, salvo para os servi-
dores que adiquiram o direito de se 
aposentar. 

No STJ, TRT, STM, CJF, CNJ e 
STF, os tribunais definiram que a 
reposição aconteça por meio da 
atualização do serviço represado 
durante a greve. 

Sindicato acompanha compensação dos dias 
parados da greve de 2015

Os casos de violência contra ofi-
ciais de justiça continuam sendo uma 
preocupação. Somente no TJDFT, 
neste ano de 2016 foram cerca de 
15 crimes contra esses servidores. A 
lista contém desde cárcere privado, 
passando por agressão física, desa-
cato e assalto à mão armada. Todos 
enquanto o oficial de justiça está em 
trabalho, expedindo mandado.

Esse número aumenta ainda 
mais quando incluem os oficiais 
da Justiça do Trabalho e da Justiça 
Federal. Os crimes são frutos tanto 
da violência urbana, cada vez maior 
nas grandes cidades, e da reação 
do diligenciado. 

Para conter a onda de violência, 
o Sindjus e as associações que re-
presentam o setor têm uma série 

de reivindicações, como a redução 
do número de mandados por mês 
e a contração dos aprovados em 
concursos para permitir que eles 
trabalhem em dupla; a opção de uti-
lizar veículo do tribunal nos locais 
considerados de risco, para aqueles 
que quiserem; a concessão do porte 
de arma e o fornecimento de equi-
pamentos de segurança individual 

(EPI); entre outros. 
Infelizmente, dez anos depois 

do assassinato brutal de Terezi-
nha Vieira de Souza, em maio de 
2006, enquanto cumpria manda-
dos judiciais em Samambaia, a 
segurança dos oficiais de justiça 
do DF continua sendo uma de-
manda urgente e necessária, mas 
ainda pouco garantida.

Violência contra oficiais de justiça 
é preocupação constante

Uma proposta definindo que a revi-
são geral anual dos servidores públicos, 
conhecida como data-base, não seja 
inferior à variação inflacionária tramita 
na Câmara dos Deputados e agora está 
na CCJC. A PEC 220/16 tem o objetivo 
de garantir a recomposição das remu-
nerações corroídas pela inflação. 

Vale lembrar que a última revisão 
geral para o funcionalismo público 

federal ocorreu em janeiro de 1995. 
Depois disso, a Lei 10.331/2001 fi-
xou a data-base para janeiro de cada 
ano, mas com uma revisão de ape-
nas 3,5% em 2002. Já para os anos 
seguintes, foi criada a lei específica 
(Lei 10.697) para fixar o percentual, 
que, no entanto, adotou o ínfimo 1% 
para apenas o ano de 2003, ficando 
os demais sem revisão salarial.

Ainda sobre o tema, tramita no 
STF Recurso Extraordinário, que dis-
cute o direito de servidores de São 
Paulo à indenização por não terem 
sido beneficiados por revisões ge-
rais anuais. O caso teve repercussão 
geral reconhecida, mas um pedido 
de vista do ministro Dias Toffoli sus-
pendeu a apreciação no STF.   

O Sindjus-DF ressalta que a 

data-base é um direito dos ser-
vidores federais, garantido pela 
Constituição, mas descumprida pe-
los sucessivos governos. A luta por 
esse direito é histórica e permane-
ce cada vez mais atual, uma vez 
que as categorias do funcionalismo 
enfrentam, a cada ano, graves ata-
ques aos seus direitos e a política 
de defasagem salarial.  

Categoria deve manter luta pela data-base 

Fo
to

: V
al

ci
r A

ra
uj

o



O governo de Michel Temer quer 
votar, em agosto, no retorno dos tra-
balhos do Legislativo, o Projeto de Lei 
Complementar (PLP) nº 257/2016, 
que troca a renegociação da dívida 
dos Estados com a União por uma 
série de prejuízos aos servidores pú-
blicos das três esferas. Parte do ajus-
te fiscal apresentado ainda pelo go-
verno Dilma, a proposta conta com o 
empenho do presidente interino, que 

conseguiu aprovar o requerimento de 
urgência, e do novo presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que in-
cluiu a proposta na pauta de votação. 

O Sindjus-DF vê com preocupação 
o empenho do governo em aprovar o 
PLP 257, que ameaça frontalmente 
os direitos dos servidores públicos 
das três esferas. “Por trás da propos-
ta de alongar o pagamento de dívidas 
dos estados que foram refinanciadas 

pela União e BNDES, o governo fede-
ral exige o congelamento dos salários 
dos servidores, suspensão de con-
cursos, demissão, imposição de pre-
vidência complementar com regras 
de mercado, aumento da cobrança 
de contribuição dos servidores, entre 
outras medidas nocivas ao setor pú-
blico, como privatizações”, explica a 
Auditoria Cidadã da Dívida”.

Com o anúncio de que o projeto 

é prioridade para o governo e para 
Rodrigo Maia, a atenção da catego-
ria deve ser redobrada. As entidades 
nacionais dos servidores públicos 
aprovaram uma agenda de mobiliza-
ções, a partir de 1º de agosto, visan-
do derrotar a proposta. O sindicato 
acompanha o calendário de lutas e, 
desde já, ressalta que é fundamental 
manter o alerta em relação ao projeto 
e seus possíveis desdobramentos.

PLP 257/2016: Categoria deve manter pressão 
para barrar projeto que ameaça direitos 

O STF está prestes a votar, em ses-
são administrativa, a proposta da nova 
Lei Orgânica da Magistratura (Loman), 
que estabelece o funcionamento dos 
tribunais e regras para juízes, desem-
bargadores e ministros. Informações 
dão conta de que a proposta amplia 
benefícios como auxílios-transporte, 
alimentação, moradia, saúde, mudan-
ça e até um auxílio-funeral, extensivo a 
quem já está aposentado. 

Há, ainda, a previsão de R$ 1,5 mil 
de auxílio creche ou educação por fi-
lho até os 24 anos de idade, o que, na 
prática, custearia a maior parte dos es-
tudos dos filhos de juízes, com dinheiro 

público. Tudo isso, poderá duplicar o 
rendimento.

Na avaliação do Sindjus as vanta-
gens previstas na proposta só refor-
çam o caráter corporativo dos juízes, 
que, na contramão da realidade do 
restante do país, já preservam privi-
légios que ampliam, ainda mais, seus 
vencimentos. Há um grande abismo 
entre a magistratura e o conjunto da 
classe trabalhadora e a população 
mais empobrecida, que enfrentam, 
cotidianamente, os mais crueis ata-
ques contra seus direitos e a onda de 
desemprego, hoje atingindo cerca de 
11 milhões de brasileiros. 

Nova Loman amplia privilégios dos magistrados

O novo pacote de ajuste anuncia-
do pelo governo interino de Michel 
Temer, contido na PEC 241/2016 
prevê a limitação com gastos públi-
cos durante os próximos 20 anos. 
Pela proposta, a partir de 2017 o 
aumento do gasto público nesse 
período estará limitado à variação 
da inflação do ano anterior, com a 
possibilidade de revisão da regra a 
partir do décimo ano de vigência. 

O governo também pretende im-
por sanções ao órgão que extrapo-
lar os gastos estabelecidos, ficando 
proibido, no exercício seguinte, de 
conceder aumentos a servidores pú-
blicos. Além disso, a proposta proí-
be a criação de cargos, emprego ou 
função, alterações na estrutura de 
carreiras e a realização de concurso 
público que podem gerar aumento 
de despesa. Outra proibição é con-

tratar pessoal, a não ser para repor 
ausências decorrentes de aposenta-
doria ou morte de servidores.

Ao anunciar a medida, o minis-
tro da Fazenda, Henrique Meirelles, 
afirmou que nos próximos meses o 
governo deve apresentar uma pro-
posta de reforma da Previdência. 
“Decidimos neste momento tomar 
as medidas mais importantes. Es-
tamos propondo aquilo que são as 

medidas mais duras, o teto e a mu-
dança nos índices de correção de 
saúde e educação. Se aprovadas, 
abrem espaço para medidas com-
plementares”, afirmou. 

A PEC 241 está na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara e 
aguarda parecer do relator Danilo 
Forte (PSB-CE). Mas o governo Te-
mer já adiantou que quer celeridade 
em sua votação. 

PEC apresentada por Temer limita gastos 
públicos em 20 anos



Os servidores filiados ao Sindjus-
DF terão a oportunidade de eleger, 
na segunda semana de setembro, os 
representantes de seu local de traba-
lho e dos aposentados para compor 
o Conselho de Delegados Sindicais. 
Mais detalhes serão repassados em 
breve para a categoria.

É fundamental que todos os ór-
gãos do Judiciário Federal e MPU 
participem da eleição. O delegado 
é o sindicato em cada local de tra-
balho. Ele representa um canal de 
comunicação importante entre e 
entidade e a sua base, no encami-
nhamento das lutas da categoria. É 
por meio do delegado sindical que 
os assédios dos chefes, as precárias 
condições de trabalho em cada setor 
e os conflitos em geral são levados, 
de forma mais rápida e precisa, à di-
reção do sindicato. Eles devem levar 
todas as demandas ao conhecimen-
to da direção do Sindjus. Assim, com 

o Conselho de Delegados Sindicais é 
possível tornar-se um sindicato cada 
vez melhor, com a possibilidade de 
ter acesso em cada setor para resol-
ver os problemas. 

O mandato dos delegados é de 
um ano e meio (18 meses). Confor-
me as regras do estatuto do sindi-
cato, eles são eleitos na proporção 
de 1% do número de filiados do local 
de trabalho. Para aquele local onde 
o número de servidores for inferior a 
1% do número de filiados do Sindjus, 
fica assegurado o direito de eleger 
um delegado. A mesma proporção 
de 1% serve para a escolha dos re-
presentantes dos aposentados. 

As tarefas e os desafios dos dele-
gados de base são grandes. Compete 
ao Conselho de Delegados Sindicais 
realizar semestralmente análises da 
conjuntura política, econômica e so-
cial do país; promover estudos e aná-
lises sobre a realidade da categoria e 

a sua inserção na sociedade enquan-
to agente transformador, socializando 
as experiências dos locais de traba-
lho, levando ao conhecimento de to-
dos as reivindicações específicas e 
estabelecendo as prioridades gerais 
para a atuação do sindicato; cumprir 
e fazer cumprir as deliberações da 
categoria; zelar pelo cumprimento 
integral dos acordos, convenções e 
dissídios da categoria; fixar e rever, 
em conjunto com as demais instân-
cias, as diretrizes desenvolvidas pela 
entidade; e participar da elaboração 
do plano anual de ação sindical.

O Sindjus orienta que todos os 
locais de trabalho e os servidores 
aponsetados comecem a ser organi-
zar para indicar seus representantes 
na eleição. Assim que as regras fo-
rem definidas, o sindicato informará 
à categoria. Acompanhe também no 
site www.sindjusdf.org.br notícias 
sobre o tema.  

Eleição de delegados 
sindicais será na segunda 

semana de setembro

Em breve 
Congresso 
do Sindjus. 

Os servidores do Judiciário Fe-
deral e do MPU podem se preparar 
para o 7º Congresso do Sindjus. A 
data prevista é de 11 a 13 de no-
vembro, de acordo com o indicativo 
aprovado em reunião da diretoria do 
sindicato.

Conforme previsto no estatuto, 
o sindicato convocará assembleia 
geral para confirmar a data do 
evento e definir pauta e critérios 
de participação. O Congresso do 
Sindjus acontece a cada três anos 
e é o espaço para debater a con-
juntura e os temas específicos da 
categoria, além de deliberar as 
principais pautas de reivindica-
ções e as ações do sindicato. Fi-
que atento e participe!

Delegados Sindicais

EXPEDIENTE

A campanha pela redução da jor-
nada de trabalho nos órgãos do Ju-
diciário Federal e do MPU é mais do 
que atual e precisa ser intensificada. 
Enquanto a categoria está adoecendo 
em razão do endividamento (perda 
do poder de compra) e de uma jor-
nada danosa, pesquisa realizada este 
ano na Suécia atesta que uma jorna-
da de trabalho mais curta aumenta a 
produtividade dos funcionários, que 

ainda se mostram mais felizes e dis-
postos.  Em países europeus, como 
a própria Suécia, a jornada de 6h é 
comum. Na Holanda, a média da jor-
nada semanal é de 29 horas.

É importante destacar que a re-
dução da jornada de trabalho, além 
de ser uma boa medida para o ser-
vidor, também tem resultado posi-
tivo para a administração e para a 
sociedade. Com a adoção de uma 

jornada de 6h, o Judiciário e o MP 
poderão funcionar em regime de 
dois turnos, totalizando 12h ininter-
ruptas de atendimento ao público. 
Tal medida também proporcionaria 
melhor qualidade de vida e de saúde 
e valorização profissional aos servi-
dores, que também passariam a ter 
mais tempo com sua família e para 
desenvolver outras atividades, como 
lazer e estudo. 
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