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

NOSSA PRESSÃO 
ESTÁ EMPURRANDO 
LEWANDOWSKI E JANOT

É HORA DO SPRINT FINAL

Câmara e viabilizou o requerimento 
de urgência para o PL 7919.

Sem dúvida, essa movimentação 
é fruto da nossa pressão. Estamos 
no caminho certo, mas precisamos 
intensificar nossa mobilização para 
que Judiciário/MPU fechem as 
negociações com o Executivo. Para 
isso, precisamos fazer uma intensa 
pressão nas comissões, de modo 
que nossos projetos de lei continuem 
colados ao dos magistrados e 
membros do MPU. Lotar os plenários 

Nos últimos dias, Lewandowski 
e Janot deram provas de que 
estão se movimentando, de 

forma concreta, para tentar viabilizar 
nosso reajuste. O presidente do 
STF aprofundou as conversas 
com ministros do 1º escalão, tendo 
conversado com Dilma e com o 
presidente da Câmara, deputado 
Henrique Eduardo Alves, para 
trabalhar o reajuste dos servidores 
no Congresso Nacional. Janot 
também procurou o presidente da 

das comissões é importante, pois 
a pressão sobre os deputados é 
canalizada para as conversas entre 
aqueles que negociam o nosso reajuste 
de forma a apressar seu desfecho.

As movimentações feitas pelo 
presidente do STF e pelo PGR nos 
últimos dias indicam a importância de se 
trabalhar dentro do Congresso Nacional 
pela aprovação do nosso reajuste. Ao 
longo dos últimos meses vivemos uma 
intensa maratona para conquistar esse 
reajuste, agora é a hora do sprint final.

POR QUE IR À CFT?

•	 O relator do PL 7920 prometeu incluir nosso reajuste 
na pauta do dia 26 e trabalhar sua aprovação

•	 O PL dos magistrados está na CFT e precisamos 
pressionar para que a aprovação seja conjunta

•	 Passar pela CFT representa um avanço muito 
grande; todos os PCSs que passaram por ela foram 
viabilizados

POR QUE IR À CTASP?
•	 A relatora do PL 7919 retornou à Brasília e vai 

defender a aprovação do seu relatório
•	 O presidente da comissão prometeu incluir e votar o 

PL 7919 na pauta no dia 26
•	 O PL do nosso reajuste não pode se distanciar do PL 

do reajuste dos membros

Nesta quarta (26), a partir das 9h30, vamos nos concentrar no corredor das comissões 
e lotar os plenários 04 (CFT), onde está o PL 7920, e 12 (CTASP), onde está o PL 7919. 

Assembleia-Geral, dia 27 (quinta), às 15h, na Praça dos Tribunais
Vamos construir em conjunto os próximos passos da luta pelo Reajuste Para Todos

*Eleição de Delegados para reunião ampliada da Fenajufe que será realizada no dia 30/11



Na última quinta (20), o 
coordenador-geral do Sindjus 
Jailton Assis, ao lado de 

dirigentes da Fenajufe, se reuniu 
com o presidente Lewandowski, 
que garantiu que a negociação pelo 
reajuste está aberta. Afirmou que as 
conversas com o primeiro escalão 
do governo foram bastante duras 
a ponto de precisar fazer novas 
projeções para o impacto financeiro 
de 2015.

Explicou que o Executivo já 
sinalizou não haver possibilidade 
de aprovação da PEC 63/2013, que 
trata dos anuenios de magistrados, 
e que era necessário priorizar 
quais os projetos de interesse do 
Poder Judiciário. Dessa forma, 
trabalha os recursos da PEC para 
suprir o pagamento da primeira 
parcela do reajuste dos servidores. 
O ministro informou que continua 
buscando a aprovação do reajuste 
de magistrados e servidores.

Defesa ferrenha do reajuste
O presidente do STF tem 

afirmado nessas interlocuções 
com o Executivo que não aceita 
o discurso de que o reajuste dos 
servidores do Judiciário tem de 
ficar atrelado ao dos servidores do 
Executivo, pois nos últimos anos o 
Judiciário ficou pra trás.

Conversa com Dilma
Lewandowski afirmou que já 

esteve com Dilma e que, do ponto 
de vista político, as conversas 
necessárias para viabilização do 
reajuste já foram estabelecidas e 
estão sendo realizadas. Afirmou 
também que o DG do STF fez o estudo 
de adiamento de implementação do 
plano para novembro de 2015 como 
forma de se buscar a consolidação 
de um acordo orçamentário. Jailton 
perguntou se esse é o limite máximo 
da negociação e o presidente do 
STF disse que esse é o limite e não 

haverá mais proposta de adiamento 
do parcelamento ou aumento do 
número de parcelas.

Negociação com Legislativo
O ministro afirmou que, 

recentemente, conversou com o 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Henrique Eduardo Alves, no sentido de 
que se o Ministério do Planejamento 
não fechar um entendimento com 
o DG do STF nos próximos dias o 
trabalho no Congresso Nacional será 
intensificado.

No final da reunião, Jailton 
solicitou ao ministro que fizesse 
contato também com o presidente da 
CFT, deputado Mario Feitoza, para 
garantir a aprovação do PL 7920 na 
reunião do dia 26. O coordenador do 
Sindjus frisou que a possibilidade de 
votação na CFT, no dia 26, servirá 
como instrumento de pressão para a 
consolidação da negociação com o 
Executivo.

LEWANDOWSKI GARANTE QUE VAI TRABALHAR 
TAMBÉM NO CONGRESSO NACIONAL

No dia 13, o Sindjus protocolou na 
Câmara o requerimento de urgência ao 
PL 7920, encarado como um remédio 
para ser utilizado caso o reajuste dos 
magistrados chegue ao Plenário antes 
do reajuste dos servidores. Tal iniciativa 
fez com que o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, procurasse 
o presidente da Câmara, deputado 
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), 

para viabilizar o requerimento de 
urgência ao PL 7919.

Como resultado dessa articulação 
direta, foi apresentado requerimento 
de urgência ao PL 7919, que também 
será trabalhado pelo Sindjus junto ao 
Colégio de Líderes, assim como o 
dos servidores do Judiciário, caso o 
projeto de lei que trata do reajuste dos 
membros do MPU chegue primeiro 

ao Plenário. Mesmo que esse seja 
o caminho adotado, o sindicato vai 
insistir na luta para reverter os pontos 
negativos à carreira dos servidores que 
foram colocados no projeto.

A atuação direta do procurador-
geral da República é para ser vista 
com otimismo pelos servidores, pois 
demonstra que Janot está disposto a 
trabalhar para que o PL 7919 avance.

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA AO PL DO JUDICIÁRIO FAZ JANOT SE MEXER


