
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO À SOCIEDADE BRASILEIRA 

A União das Associações dos Servidores do Judiciário e do Ministério Público 

(UNAJUD-MP), entidade que reúne os presidentes das associações dos servidores no 

Distrito Federal: ANAJUSTRA, ASCONJ, ASDR TRT-10, ASMIP, ASMPF, ASSEJUFE, 

ASSTJ, ASTREDF, ASTRIFE e ASTRISUTRA, vem a público manifestar sua 

solidariedade ao povo brasileiro nesse grave e delicado momento vivenciado pelo País 

em decorrência da pandemia do Coronavirus, com sérias implicações na vida de todos 

nós e com fortes consequências na economia do Brasil. 

A despeito das investidas do Governo Federal para atacar e denegrir nossa 

imagem perante a opinião pública, a UNAJUD-MP esclarece que não há qualquer 

pretensão de desencadear campanha para reajuste salarial dos servidores do Judiciário 

e do Ministério Público Federal como quer fazer crer o Governo e parte do Parlamento, 

não porque não tenhamos direito, mas porque consideramos absolutamente inoportuno 

diante do enorme desafio coletivo hoje suportado. 

Esse esclarecimento se faz mais que necessário para desvincular da categoria 

ora representada qualquer ilação quanto à solicitação de reajuste salarial, como vem 

sendo constantemente divulgado por autoridades da área econômica e veiculado por parte 

da imprensa. 

Os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público no Distrito Federal 

não se eximem a dar sua colaboração nesse período atribulado e a sacrificar-se em prol 

da coletividade, ao contrário, estamos irmanados com a sociedade brasileira para juntos 

atravessarmos esta crise sanitária e econômica e para levantarmos a Nação com nosso 

trabalho e esforços conjuntos, colocando-nos sempre a postos na execução de nossas 

atividades profissionais e também no papel social de pais, mães, irmãos, colegas, amigos 

e cidadãos brasileiros. 

Até que vençamos essas adversidades, estamos comprometidos com a 

prestação dos serviços públicos, de forma remota ou presencial, garantindo o andamento 

normal da prestação jurisdicional e dos preparativos eleitorais, e o acesso à Justiça para 



todos os cidadãos que buscam o socorro do Judiciário e do MPF, mantendo a máquina 

do Estado em funcionamento. 

Declaramos nossa solidariedade aos valentes servidores públicos que prestam 

serviços essenciais aos cidadãos neste momento de caos sanitário e social e cerramos 

fileiras ao lado dos profissionais da saúde, segurança pública, serviço social, educação, 

limpeza pública, agentes penitenciários e funerários, para que lhes seja garantida a justa 

compensação de não figurar entre as categorias incluídas no congelamento de salários 

proposto pelo Governo Federal e autorizado pelo Congresso Nacional.  

Estamos certos de que juntos venceremos esta luta e retomaremos o controle 

de nossas vidas com um novo olhar, mais amadurecido e consciente, para o futuro deste 

País!  

Toda força será fraca, se não estiver unida (La Fontaine). Somos todos brasileiros! 

Brasília, 9 de maio de 2020 

Osiel Ribeiro da Silva 
Presidente 

                                                      

                                

                                    


