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A proposta defendida pelo 
Sindjus é a de que seja en-
caminhada imediatamen-

te para o Congresso Nacional a 
proposta de salarial produzida 
pelo STF para todos os servido-
res do Judiciário e do MPU. O sin-
dicato defende a isonomia para 
toda a categoria.

Na contramão da proposta 
que cria uma carreira especí�ica 
para os servidores do Supremo, 
o Sindjus luta para que todos os 
servidores sejam contemplados 
com um reajuste que equipare 
seus salários com o Legislativo. 

As assembleias setoriais con-
�irmam dia após dia a proposta 
defendida pelo Sindjus, assim 
como o Conselho de Delegados.

É isso o que cobramos de 
Joaquim Barbosa e de todos os 
ministros do Supremo. 

DG DO STF DEFENDE DIVISÃO 

No dia 14, o Sindjus se reuniu 
com o DG do STF, Miguel Fonse-
ca, para reivindicar isonomia 
pra toda categoria deixando 
claro o repúdio a essa divisão. 
O diretor-geral foi categórico 
ao a�irmar não acredita mais 
nesse modelo de “carreira para 
todo mundo”, com tabela única 
e defende a fragmentação. 

Essa é a administração Joa-
quim Barbosa, que difere servi-
dores da mesma carreira com 
as mesmas atribuições sem 
pudor algum. Por que um ana-
lista do STF deve ganhar mais 
do que um analista do TJDFT? 
Segundo Miguel, os servidores 
do STF têm diferenciais que 
permitem a criação de uma 
carreira só para eles.

CATEGORIA QUER PROPOSTA DO STFpara todos

Defender a isonomia e cobrar 
o envio da proposta para toda 

a categoria
 
O melhor caminho para de-

fender a proposta de isonomia 
para toda categoria é a mobi-
lização. Em resposta à tentati-
va de criar uma supercarreira 
para um pequeno grupo, pre-
cisamos deixar bem claro ao 
STF qual é a posição do con-
junto de servidores. Unidos e 
mobilizados, vamos realizar 
um grande ato, no dia 2 de 
abril, em frente ao Supremo, 
para demonstrar nossa indig-
nação com a proposta de ra-
char o Judiciário e defender a 
inclusão de todos os servido-
res na proposta que está nas 
mãos de Joaquim Barbosa. Os 
servidores, durante as assem-
bleias, pediram a realização 
desse ato e agora vão poder se 
manifestar com toda garra.

 Con�ira mais detalhes sobre 
esse ato nos próximos infor-
mativos e em nosso site. 

Ato dia 
2 de abril



No dia 18 de março, o Con-
selho de Delegados Sindicais 
de Base se reuniu e reforçou a 
necessidade de defendermos a 
isonomia para toda categoria. Os 
delegados rebateram os argu-

Desde o dia 25 de fevereiro, 
o Sindjus realiza uma ma-
ratona de assembleias se-

toriais, com a intenção de passar 
em todos os locais de trabalho 
conscientizando e mobilizando 
os servidores. Tem dado certo. 
O clima de indignação no tocan-
te à proposta de fragmentação 
defendida por Joaquim Barbosa 

CATEGORIA 
QUE IR PRA CIMA

tem unido a categoria de forma 
contagiante. O sentimento é o de 
construir a greve.

Além de realizar um grande 
ato em frente ao STF, os servi-
dores propõe intensi�icar a mo-
bilização e cobrar dos presiden-
tes de tribunais superiores e do 
TJDFT a defesa do encaminha-
mento conjunto de propostas 
ao Congresso Nacional.

Para a servidora Adalgiza 
Cecília Goiabeira, da 1ª Vara 
do Trabalho, “a assembleia 
das varas foi muito boa. To-
dos rechaçaram a proposta de 
fragmentação defendida por 
Joaquim Barbosa. Estamos só 
esperando o chamado do sin-
dicato para ir às ruas mesmo”.

DELEGADOS LANÇAM CARTA PELA ISONOMIA
mentos daqueles que defendem 
a proposta de carreira especí�i-
ca para o Supremo e atestaram 
a necessidade de cada servidor 
se mobilizar para impedir essa 
cisão, que trará prejuízos imedia-

tos e futuros para todos. Como 
um dos encaminhamentos da 
reunião, uma carta contendo a 
posição do Conselho foi produzi-
da e será divulgada amplamente. 
Veja carta em sindjusdf.org.br.
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