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

TODOS PELO REAJUSTE

O Sindjus inicia 2014 disposto a buscar o reajuste 
emergencial para os servidores do Judiciário e do MPU. 
Trata-se de um ano curto, em razão da Copa do Mundo 
e das eleições, que vai exigir todo nosso empenho, 
nossa garra e, principalmente, nossa união. Depois 
de quase oito anos na fila com o pires na mão, temos 
pressa e vamos pra cima.

Pra cima deles
Nos últimos anos, o filme se repete. Nem a cúpula 

do Judiciário nem a cúpula da PGR se movimentam 
para valorizar os servidores, ficando num jogo de 
empurra para cima do Executivo e do Legislativo. No 
entanto, nossas carreiras são de responsabilidade do 
Poder Judiciário e do MPU. O que falta mesmo é von-
tade política, pois para eles souberam pedir reajuste.

Promessas
As cúpulas não fizeram nada para transformar o PL 

6613 e o PL 6697 em realidade. Prometeram, prome-
teram, prometeram e nada. O Sindjus não vai poupar de 
cobrar as autoridades do Judiciário e do MPU a saírem 
dessa inércia que tem provocado um verdadeiro e ter-
rível sucateamento da nossa carreira. Os 15,8% ofereci-
dos pelo governo e rejeitados pela nossa categoria não 
foram suficientes.

Federais
O Sindjus participou do lançamento oficial da cam-

panha de valorização do funcionalismo, no dia 5. Nós 
vamos nos aliar aos demais servidores públicos federais, 

sem esquecer que nossa pauta tem uma série de par-
ticularidades que precisa ser levada em conta.

Particularidade
A situação dos servidores do Judiciário e do MPU 

é diferenciada, por isso precisamos pressionar o STF 
e a PGR a defenderem nosso reajuste emergencial 
junto aos outros poderes. Uma valorização concreta e 
urgente que contemple todos os servidores do quadro; 
é isso o que propomos para 2014.

Delegados
No dia 4, o Conselho de Delegados Sindicais de 

Base teve sua primeira reunião de 2014, definindo que 
o melhor caminho é realmente que a categoria decida 
como e aonde quer chegar. A direção vai intensificar o 
trabalho de organização de ideias e opiniões, por meio 
da continuidade dos seminários e de assembleias seto-
riais.

Seminário 
O seminário sobre sistema remuneratório acon-

tecerá em março, com local e programação ainda a 
serem fechados.

Assembleias 
As assembleias setoriais começam nos próximos 

dias. Fique atento ao nosso site para acompanhar o 
calendário. Mobilize-se!

EMERGENCIAL



Quem disse que em fevereiro de 2014 não tem 
carnaval? No dia 16 de fevereiro, das 12 às 16h, o Cefis 
vai ser palco de muita animação, com direito a confete 
e serpentina. Vamos reunir a categoria para um grito 
de carnaval, com direito a festival de chopp, atrações 

O Sindjus já distribui as execuções de quintos 
referentes aos servidores do STM, TSE, TRT-10, TRE-
DF e MPT e TST, isto é, de todos aqueles cujos órgãos 
apresentaram as informações necessárias, solicitadas 
pelo sindicato, para a elaboração dos cálculos.

 Grande parte das execuções distr ibuídas foi 
encaminhada para a União apresentar embargos 
à execução. O Sindjus espera que até meados de 
maio muitas das execuções embargadas estarão em 
condições de expedição dos precatórios dos valores 
incontroversos.

 É importante que os servidores compreendam que 
todos os processos dependem da agilidade da 7ª vara, da 
AGU e dos órgãos que fornecem as informações para que 
os calculistas realizem seus serviços.

EXECUÇÃO DOS QUINTOS EM ANDAMENTO

COMPRE SUA CANECA DE CHOPP 
E SOLTE O GRITO DE CARNAVAL

Demais órgãos
 O Sindjus continua o trabalho junto aos órgãos que ainda 

não forneceram as informações solicitadas, para que os dados 
necessários à elaboração dos cálculos sejam fornecidos em 
um breve prazo. Assim que o TJ, por exemplo, enviar a base de 
dados vai ser verificado se existe algum resíduo a ser recebido 
pelos servidores.

 
O que é e quem tem direito?
Trata-se de execução de sentença exarada em processo 

coletivo que abarca todos os filiados, independente do 
momento da filiação, onde os créditos apurados deverão 
comportar pagamento do principal, juros e correção monetária, 
com dedução de valores pagos na via administrativa, 
relativamente a todo o período devido desde 1998.

musicais e uma série de brinquedos para as crianças, 
que também vão ganhar pintura de rosto. Todo mundo 
está convidado a entrar no clima da folia. Veja mais 
informações, inclusive como comprar sua caneca em 
www.sindjusdf.org.br.


