
Vamos lotar a Comissão de 
Trabalho, Administração e 
Finanças da Câmara dos 

Deputados, a partir das 10h, des-
ta quarta-feira (5), para acompa-
nhar a reunião que pode votar o 
PL 7920/14.

Os projetos de lei que tratam 
do reajuste do subsídio de ma-
gistrados e membros do MPU já 
estão na pauta da comissão des-
de a semana passada. Na oca-
sião, a reunião não ocorreu por 
falta de quórum. 

Não podemos permitir que o 
PL da magistratura seja votado 

antes do nosso, por isso, vamos 
pressionar pela inclusão do PL 
7920/14 na pauta, bem como 
pela sua votação e aprovação. 
O próprio presidente do STF, Ri-
cardo Lewandowski, garantiu que 
não teria tratamento diferenciado 
entre os projetos.  

Com o relatório apresentado 
pelo deputado Policarpo nesta 
segunda-feira (3), e o trabalho 
desenvolvido pelo Sindjus junto 
ao relator, ao presidente e aos 
membros da CTASP, o PL 7920 
está na pauta da reunião do dia 
5 (quarta).  Daí a importância da 

Nesta sexta-feira (31), a mi-
nistra Rosa Weber determinou 
que a presidenta Dilma Rousseff 
inclua a proposta orçamentária 
aprovada pelo Judiciário e MPU, 
que inclui a recomposição sala-
rial dos servidores do Judiciário e 
do MPU, no projeto de Lei Orça-
mentária Anual (PLOA) de 2015.

O Sindjus, que trabalhou pela 
decisão monocrática da relato-
ra do Mandado de Segurança 
33.186, impetrado pelo procura-
dor-geral da República Rodrigo 
Janot contra os cortes orçamen-
tários feitos pela presidenta Dil-

sua participação na CTASP nes-
ta quarta-feira, a partir das 10h. 
(Anexo II, Plenário 12). 

Para o Sindjus, além da frente 
de batalha em curso para pressio-
nar STF/PGR por um acordo com 
o Executivo, é fundamental atuar 
no Congresso Nacional para que 
conquistemos nosso reajuste. 

O PL 7919 só será pautado 
na reunião do dia 12, pois a re-
latora, deputada Flávia Morais, 
pediu mais uma semana para 
poder estudar as emendas. 
Essa diferença se dá em razão 
do PL do MPU tratar de muitas 
alterações na carreira prejudi-
ciais aos servidores, como ter-
ceirização e jornada. Dessa for-
ma, o trabalho a ser feito para 
corrigir as injustiças trazidas 
pelo PL demanda mais tempo. 
O Sindjus já se reuniu com a 
relatora e está acompanhando 
de perto todo esse processo, 
inclusive já apresentou, a pedi-
do dela, um memorial com as 
emendas que devem ser acata-
das e rejeitadas.
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MINISTRA ROSA WEBER MANDA DILMA 
INCLUIR ORÇAMENTOS DO JUDICIÁRIO

 E DO MPU NO PLOA 2015

ma, avalia que a liminar de Rosa 
Weber dá o respaldo necessário 
para fl uir a negociação entre Ju-
diciário/MPU e Executivo.

O próprio presidente Lewan-
dowski havia informado ao Sind-
jus que queria ter a decisão do 
MS para negociar com a presi-
denta Dilma Rousseff. Pois bem, 
agora é momento de intensifi car-
mos a pressão tanto para que 
Lewandowski e Janot arranquem 
um sinal verde do Executivo para 
a aprovação do nosso reajuste 
quanto para que o Congresso 
Nacional respeite a liminar.
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Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário 
 e do Ministério Público da União no Distrito Federal

TODOS À CTASP 
NA MANHÃ DESTA QUARTA

PL 7920 ESTÁ NA PAUTA DA CTASP


