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

É HORA DE LEWANDOWSKI E JANOT FECHAREM ACORDO COM DILMA
CHEGA DE ENROLAÇÃO

Na manhã de quinta-feira (13), 
depois de uma maratona em 
busca de assinaturas, o Sindjus 
protocolou Requerimento de 
Urgência ao PL 7920 na Câmara 
dos Deputados, de modo que 
assim que o momento for estra-
tégico podemos trabalhar sua 
aprovação junto ao Colégio de 
Líderes para que nosso projeto 
de lei possa ser apreciado direta-
mente pelo Plenário.

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA 
AO PL 7920 É PROTOCOLADO NA CÂMARA

O requerimento de urgência é 
uma forma de garantir a acelera-
ção da nossa tramitação caso haja 
a votação do subsídio dos mag-
istrados na CFT ou que ele seja 
levado diretamente ao Plenário, 
isto é, temos um remédio para ser 
utilizado no momento certo para 
impedir que nosso projeto fique 
para trás. O trabalho para coleta 
de assinaturas ao requerimento de 
urgência ao PL 7919 continua.

Ao longo da nossa história, sem-
pre foi nossa pressão que moveu 
os presidentes do STF e os procu-
radores-gerais da República ao 
Palácio do Planalto para buscarem 
diretamente com o presidente da 
República o acordo que viabilizasse 
o nosso reajuste. Desta vez, não 
é diferente. As negociações foram 
abertas com o Ministério do Plane-
jamento, mas sabemos que tudo só 
vai se decidir quando Lewandowski 
e Janot sentarem com a presidenta 
Dilma e baterem o martelo pela nos-
sa recomposição salarial. Mas para 
isso acontecer, precisamos fazer 
muita pressão na Praça dos Três 
Poderes, no Ato do dia 19. 

A hora da pressão é agora, 
temos que dar todo o gás para 
que essa negociação aconteça o 
quanto antes. No dia 11, em Santa 
Catarina, durante Encontro Na-
cional do Poder Judiciário, o presi-
dente Lewandowski afirmou aos 
coordenadores do Sindjus Cledo 
Vieira e José Oliveira (Zezinho) 
que os trabalhos pela aprovação 
do reajuste dos servidores precisa 
se intensifi car porque o interesse 
dos parlamentares é de aprovar os 
projetos de lei que versam sobre 
o reajuste do subsídio dos magis-
trados e membros do MPU para 
destravarem o aumento de seus 
próprios contracheques. 

A direção do Sindjus exige que 
o ministro Lewandowski e o PGR, 
Rodrigo Janot,  cumpram o que pro-
meteram em reunião com o sindica-
to e não aceite qualquer diminuição 
da nossa tabela salarial. Queremos 
que o nosso reajuste seja aprovado 
juntamente com o dos magistrados e 
dos membros do MPU. O presidente 
do STF precisa apresentar à presi-
denta Dilma que os recursos huma-
nos do Judiciário estão sucateados 
exigindo a recomposição salarial, 
pois da forma que está fi ca impos-
sível cumprir as metas do CNJ. E o 
PGR também precisa reforçar esse 
discurso, pois o quadro do MPU so-
fre com a desvalorização.

Todos ao ATO do dia 19, na Praça dos Três Poderes, às 15h. 

REAJUSTE PARA TODOS JÁ!



Os coordenadores do Sindjus 
Jailton Assis, Ana Paula Cusinato e 
Sheila Tinoco reuniram-se, no dia 
11, com o relator do PL 7920/14 na 
Comissão de Finanças e Tributação, 
deputado Manoel Junior (PMDB-PB), 
que prometeu, assim como fez o de-
putado Mario Feitoza nos relatórios 

Na manhã desta quarta-feira 
(12), a coordenadora do Sindjus Ana 
Paula Cusinato, juntamente com 
servidores da procuradoria-geral 
da República, conversou com o 
presidente da CTASP, deputado 
Luiz Fernando Faria, sobre o atraso 
preocupante na votação do parecer 
do PL 7919, que trata do reajuste dos 
servidores do MPU.

Explicaram ao presidente que o 
PL 7920, dos servidores do Poder 
Judiciário, e os PLs 7918 e 7917, dos 
membros do MPU e da magistratura, 
foram aprovados na reunião do dia 5 
de novembro e que é fundamental a 
tramitação em conjunto desses qua-
tro projetos de lei.

Ressaltaram a atenção da rela-
tora do projeto Flávia Morais e que, 
com o devido respeito à atuação 
da deputada, em missão fora do 
Brasil até o dia 21, é preciso que 
a votação aconteça o mais bre-

dos projetos que tratam do reajuste 
do subsídio de membros do MPU e 
magistrados, utilizar a liminar da mi-
nistra Rosa Weber que determinou 
que o Congresso Nacional aprecie 
a proposta orçamentária do Judi-
ciário e do MPU como base de seu 
relatório. 

ve possível. Argumentaram que 
apenas o presidente da Comissão 
pode negociar a apresentação do 
relatório pela deputada mesmo na 
sua ausência, pautá-lo e votá-lo.

O presidente ouviu atentamente 
e se comprometeu a conversar com 
a deputada sobre a possibilidade de 
ela apresentar o relatório mesmo 
sem estar em Brasília. A assessoria 
da deputada Flávia Morais informou 
a todos os servidores presentes 

Afi rmou que assim que terminar o 
prazo para apresentação de emen-
das, que deve ocorrer nesta sema-
na, vai apresentar seu relatório e 
pedir pauta, inclusive se comprome-
teu a trabalhar com integrantes do 
governo e da oposição para garantir 
a votação e a aprovação da matéria.

que a consultoria legislativa deverá 
apresentar o parecer ao gabinete 
da deputada na próxima segunda-
-feira (17). Contudo, a assessoria 
da deputada não vê como viável a 
votação do PL 7919 na CTASP sem 
a presença da deputada.

O Sindjus tem mantido contado 
com o gabinete da relatora para sa-
ber se houve qualquer avanço e vai 
se reunir com a deputada assim que 
ela voltar à Brasília.

RELATOR DO PL 7920 NA CFT PROMETE ACELERAR 
RELATÓRIO E EMPENHO PESSOAL PARA APROVÁ-LO

SINDJUS PEDE AO PRESIDENTE DA CTASP CELERIDADE NA VOTAÇÃO DO PL 7919

OS SERVIDORES DO MPU 
NÃO PODEM FICAR PARA TRÁS
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