
Delcídio revela que vai construir negociação
Sindjus alerta que é necessário intensificar mobilização, 

pois não é a primeira vez que ouvimos essa história

O senador José Maranhão, relator do PLC 28/15, 
cumpriu o que prometeu ao Sindjus colocando o seu 
parecer na pauta, articulando o apoio da bancada 
d o  P M D B  e  b u s c a n d o  s u a  v o t a ç ã o .  O s 
coordenadores do Sindjus Cledo Vieira, Jailton Assis, 
José Oliveira (Zezinho), ao lado de delegados 
sindicais e servidores, e do diretor-geral do STF, 
Amarildo Oliveira, acompanharam a reunião.

Já passava do meio-dia desta quarta-feira (6) 
quando o PLC 28/15 – reajuste dos servidores do 
Judiciário – entrou em discussão na CCJ do Senado 
quando o líder do governo, senador Delcídio 
Amaral (PT-MS), pediu vista. Imediatamente, o 
senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) pediu vista 
conjunta, o que faz com que a matéria volte à pauta 
da próxima reunião. 

A articulação desenvolvida pelo Sindjus junto a 
todos os senadores da CCJ fez com vários se 
pronunciassem favoráveis ao projeto. Apesar de um 
belo discurso do Senador Walter Pinheiro, não 
conseguiu mudar a estratégia do governo, que já 
teve varias oportunidades, segundo manifestação 
do Senador Romero Jucá, e sempre se mostrou 
intransigente.

07 de maio de 2015

O senador Romero Jucá (PMDB/RR), relator-geral da PLOA-2015, fez um depoimento falando em 
nome da bancada do PMDB, enfatizando o que já tinha dito ao Sindjus, durante reunião, no dia 28 
de abril. Afirmou que o PMDB vai cumprir o compromisso que é tendo a lei aprovada buscar ainda 
para este ano suplementação de recursos para atender servidores do Judiciário e MPU.

Sindjus diz a Delcídio que não aceitará enrolação

Após a reunião da CCJ, o coordenador-geral do Sindjus 

Jailton Assis acompanhado das delegadas sindicais Eliane Alves 

e Sandra Menezes, e da presidenta do Sintrajuf/PE, Kátia 

Albuquerque, conversaram, em particular, com o líder do 

governo, senador Delcidio Amaral, que explicou ter revelado ao 

ministro Lewandowski que pediria vista com o 

compromi s so  de  cons t ru i r  o  entend imento 

orçamentário com o Palácio do Planalto. Afirmou que 

também conversou com o Planalto de que este seria o 

caminho para se construir uma possibilidade real de 

votação do PLC 28/15 não só na CCJ, mas no Plenário do 

Senado.
Em várias ocasiões ouvimos essa conversa, na CFT, na 

aprovação do reajuste dos magistrados. Devemos 

conversar com o senador, mas não dá para acreditar 

novamente. O Sindjus já articula reunião entre o STF e 

Delcídio Amaral para que os dados técnicos sobre a 

necessidade de aprovar o PLC 28 sejam expostos. Mas 

temos que continuar pressionando, inclusive o STF. 

O Sindjus exige que o ministro Lewandowski atue 

com firmeza neste momento decisivo para a aprovação 

do reajuste dos servidores do Judiciário e não aceitará 

qualquer enrolação no Senado ou manobras do Planalto 

que adiem a tramitação do PLC 28. Inclusive, vai oficiar o 

ministro neste sentido. 



Rose de Freitas (PMDB/ES) 
“Eu tinha muita esperança que o senador Delcídio não pediria vista hoje. São nove anos de 

uma discussão infindável que acaba sempre no mesmo item – não tem recurso. Não estamos 
falando de usurpação de orçamento, pois este orçamento não nos pertence. Pertence ao 

Judiciário. Gente, é apenas uma semana, na próxima será votado”.

Walter Pinheiro (PT/BA)
"Aqui nós não estamos votando só se aumenta ou não aumenta o salário; aqui nós estamos 

discutindo inclusive a possibilidade efetiva de continuar apostando na estrutura pública para servir 
o cidadão brasileiro, e não há estrutura pública para servir cidadão brasileiro sem servidor bem 
remunerado, sem servidor inclusive em condições de trabalho".  

Juntos, pela aprovação do PLC 28/15
A movimentação da Diretoria do Sindjus e o envio de cartas eletrônicas 
pelos servidores têm dado resultado. Confira o apoio público de vários 

senadores, membros da CCJC, ao PLC 28/15:

Antônio Carlos Valadares (PSB/SE)
"Por que então essa discriminação, se os Poderes Executivo e Legislativo têm esse direito? 

Por que ao Poder Judiciário se coloca uma barreira diante do orçamento? O Supremo jamais 
iria apresentar uma matéria desse tipo se não houvesse previsão orçamentária no âmbito 
das dotações orçamentárias do próprio Supremo".

José Medeiros (PPS/MT)
"Nossa Constituição é clara: os Poderes são independentes e harmônicos entre si – quais sejam: 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Quer dizer, deveria haver uma igualdade, mas parece 
que o Poder que tem a chave do cofre é mais igual que os outros. Essa é a grande verdade".

Eduardo Amorim (PSC/SE)
“o relatório aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados 

esclareceu que a presente proposição encontra-se compatível e adequada com a proposta da 
Lei Orçamentaria deste ano de 2015. Portanto, isso não é argumento para que não se aprove”.

 Romero Jucá (PMDB/RR)
"O compromisso era e é de aprovar essa lei e, tendo a lei aprovada, buscar ainda para este ano uma 

suplementação de recursos para atender aos servidores do Judiciário e do Ministério Público no que for 
possível.  Esse compromisso está de pé, o PMDB vai honrá-lo. Eu pessoalmente acompanharei esse 
compromisso, até porque trabalhei nessa negociação, tanto com o Ministério do Planejamento quanto 
com o Supremo Tribunal Federal, o CNJ e o Ministro Ricardo Lewandowski. O PMDB marchará com um 
dos seus líderes, o Senador José Maranhão, neste relatório pela aprovação e pela justiça para melhorar 
as condições salariais e recuperar o poder aquisitivo dos trabalhadores da Justiça brasileira e do 
Ministério Público".

Delcídio Amaral (PT/MS)
«Quero registrar que nós precisamos votar uma matéria que tenha concretude, portanto, reflita 

a nossa decisão no orçamento da União. Precisamos fazer os ajustes para não aprovarmos aqui uma 
quimera. Por isso, peço vista e, sem dúvida nenhuma, considero absolutamente legítimo o pleito 

apresentado para atender especialmente a defasagem salarial dos funcionários do Judiciário".

Pressão total
#CCJDia13 - Devemos cobrar dos senadores o compromisso de votar o PLC 28 no dia 13 pedindo que 

a sabatina do indicado ao CNMP não ocorra na quarta (13). O Sindjus já fez essa solicitação à Secretaria da 

comissão e vai cobrar de cada senador a votação do PLC 28 no dia 13.

Cartas Eletrônicas - Acesse sindjusdf.org.br e continue enviando cartas eletrônicas para os membros 

da CCJ pedindo para que o PLC 28 seja aprovado no dia 13.


