
A Direção do Sindjus trabalhou o nome do deputado Arnaldo Faria de Sá para a relatoria do PL 7920/14 na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e conseguiu com que ele assumisse nosso projeto. Durante ato realizado nesta terça-feira 
(10), na Câmara, a categoria pode conferir que foi uma escolha acertada. O deputado afirmou que seu relatório é pela aprova-
ção e que ele vai trabalhar para o projeto ser aprovado já na próxima semana. 

Relator do 7920/14 diz que seu 
relatório é pela aprovação
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O Sindjus articulou e levou o deputado Arnaldo Faria de 
Sá aos servidores durante no dia 10. O relator afirmou 

que só não apresentou o relatório ainda porque há o prazo 
regimental de cinco sessões ordinárias para apresentação 
de emendas. No entanto, garantiu que seu voto é pela 
aprovação do PL 7920.

Os servidores ouviram do deputado que o presidente 
do STF, Ricardo Lewandowski, entrou em contato com ele 
no dia de ontem (9), e o presidente do TSE, Dias Toffolli, 
falou com ele nesta terça (10), sobre o PL 7920. Informou a 
todos que trabalha para o relatório ser aprovado na próxi-
ma semana na CCJC. 

Explicou que a tramitação do PL é conclusiva, não pre-
cisando passar pelo Plenário, exceto se houver apresenta-
ção de recurso ao Plenário. O deputado trabalhará contra 
a apresentação desse recurso de modo que o projeto seja 
encaminhado ao Senado, para continuar sua tramitação 
nas comissões. 

Exclamando que não há Judiciário sem servidores, ga-
rantiu que vai seguir trabalhando pela concretização do PL 
7920 ainda este ano.

Mensagem de otimismo 

O Sindjus seguiu com os trabalhos de articulação política 
junto ao STF/PGR e ao Congresso Nacional nesta quarta-

feira (11), batalhando pela inclusão dos recursos do reajuste 
na LOA-2015.  

A Direção avalia que o momento é de intensa articulação 
dentro do Congresso Nacional e pede para que a categoria 
aguarde a reunião do Comando de Mobilização da próxima 
sexta (13) para se engajar nos próximos passos da nossa mobi-
lização pelo Reajuste Para Todos. 

Trabalhos continuam


