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Desde a aprovação da PEC 190 na 
Câmara, o sindicato recebeu várias solici-
tações e sugestões no sentido de barrar o 
Estatuto Único no Senado. O Sindjus vestiu 
a camisa dessa luta e entrou em campo 
decidido a derrotar essa proposta que só 
traria prejuízos aos servidores do judiciário 

federal. E depois de muita batalha, nesta 
segunda-feira (16), tivemos uma grande 
vitória digna de ser comemorada. O CNJ 
que defendia a PEC 59 mudou seu entendi-
mento aprovando, por unanimidade, uma 
nota técnica contrária ao Estatuto Único. 

Para construir esse resultado ex-
tremamente positivo, o Sindjus atuou em 
várias frentes, como debates em Goiânia 
e Salvador, audiência pública no Senado, 
visita aos senadores e aos conselheiros 
do CNJ. A nota técnica aprovada nesta 
segunda (16) falando, inclusive, que a 
PEC 59 é inconstitucional, põe por terra o 
maior argumento da Federação (Fenajud) 
que defendia o Estatuto Único. Com o 
“golaço” feito pelo CNJ caminhamos para 

sepultar de vez essa proposta. 
O relator da matéria, conselheiro 

Saulo Bahia, votou pela rejeição da pro-
posta de criação de estatuto único para 
servidores do Poder Judiciário e os de-
mais conselheiros o acompanharam. 
O presidente do CNJ, Joaquim Barbosa, 
exclamou que “a proposta agride frontal-
mente nosso Pacto Federativo”. 

O CNJ vai encaminhar a nota técnica 
em questão aos presidentes do Senado 
e da Câmara, ao presidente da CCJ e 
ao relator da matéria na comissão, ex-
plicitando que o Conselho Nacional de 
Justiça é contrário à PEC 59 e que seu 
entendimento é para ela não prosperar 
no Congresso Nacional.

ARQUIVAMENTOJÁ!

PEC59
#EstatutoÚnico

Embora foi uma vitória muito impor-
tante e que poderá ser decisiva ao re-
sultado que almejamos, a luta ainda não 
acabou. Precisamos manter o estado de 
mobilização contra o Estatuto Único até 
que ele seja arquivado pelo Senado. O 
Sindjus vai continuar lutando de forma 
firme e com toda garra para isso, inclu-
sive agora para garantir que a nota téc-
nica do CNJ cumpra seu papel no Senado.

LUTA 
CONTINUA

ENTENDA A PEC 59
A proposta de emenda à Constituição 

(PEC) 59/13, ao ser promulga pelo 
Congresso, abre prazo de 360 dias para 
que o Supremo encaminhe ao Legisla-
tivo federal projeto de lei complementar 
(PLP) que cria o Estatuto dos Servidores 
do Poder Judiciário.

Dentre os principais malefícios desse 
estatuto que tinha como objeto uniformi-
zar nomenclaturas, funções e remunera-
ção dos servidores do Poder Judiciário, 
está o de retirar os servidores do Judi-
ciário Federal da Lei 8.112.

A proposta de autoria da depu-
tada Alice Por tugal (PCdoB-BA) e do 

ex-deputado Flávio Dino (PCdoB-MA) 
também dificultaria em muito a valoriza-
ção salarial e de carreira dos servidores, 
uma vez que o debate passaria a ser 
submetido também aos governadores e 
presidentes dos TJs estaduais. 

A matéria foi aprovada na Câmara 
em primeiro turno, em 7 de agosto, por 
355 votos favoráveis, 47 contrários e 
seis abstenções. Em 29 de outubro foi 
aprovada em segundo e último turno, 
por consagradores 400 votos favoráveis, 
quatro contrários e três abstenções. 
Atualmente, está na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado.



PARALISAÇÃO DE 24H EM CONSTRUÇÃO 

A rodada de assembleias setoriais vem 
construindo com muita firmeza as bases da 
paralisação de 24 horas do dia 16 de julho. 
Os servidores têm demonstrado motivação 
para buscar esse reajuste. E é exatamente 
essa garra de lutar por um reajuste que é 
de todos que o sindicato tem despertado. 
Afinal, nossa paralisação de 24h histórica 
precisa ser um sucesso.   

Em audiência pública realizada na 
Câmara, no dia 10 de junho, para discutir 
a valorização salarial dos servidores 
do MPU, o representante do governo 

Por que atualizar o PL 6613/09?
A Mesa de Negociação que arrancamos 

do STF graças a nossa mobililização 
entendeu que atualizando o PL 6613 
ganhamos tempo de modo que não 
havendo a construção de um novo projeto 
a discussão não precisaria voltar para o CNJ. 

A fragmentação (carreiras exclusi-
vas) acabou?

O DG do STF, Miguel Campos, afir-
mou que o STF não está discutindo 
carreira própria, mas o reajuste do 
Judiciário Federal por meio da atualiza-
ção do PL 6613. Uma resposta objetiva 
no sentido de afirmar o reajuste que o 
sindicato sempre defendeu.

 
Por que o reajuste no vencimento 
básico e não por outra forma de re-

Dilma Rousseff  voltou a dizer que para 
2015 só está prevista a última parcela 
dos 5%. Portanto, a hora é de unidade 
e de mobilização 
para vencermos o 
arrocho imposto 
pelo Palácio do 
Planalto. Precisa-
mos empurrar as 
cúpulas do Judi-
ciário e do MPU à 
negociação com o 
Executivo. 

PERGUNTAS FREQUENTES 

muneração (GD. GR, GAJ, subsídio)?
É importante esclarecer que o Sindjus 

não participou da Mesa de Negociação. 
O enfrentamento às carreiras próprias 
inviabilizou nossa participação. A Mesa 
de Negociação não deu espaço para se 
discutir outras formas de remuneração. 
No dia 3 de junho, assembleia realizada 
pelo Sindjus aprovou, por unanimidade, a 
proposta enviada pelo STF.

 
A questão orçamentária está re-
solvida?

O sindicato tem cobrado o STF 
para que coloque no orçamento o valor 
necessário à implementação do PL 
6613/09. Nós temos a informação de 
que o Supremo está colocando os valores 
da proposta no orçamento, mas só isso 
não basta. Precisamos que o Executivo 
respeite a autonomia do Judiciário e não 
promova cortes no orçamento. 

O fato de o ministro Lewandowski se 
tornar presidente ajuda a negociação?

Na avaliação do sindicato não há 
dúvida de que o ministro Ricardo Le-
wandowski tem mais trânsito junto aos 
outros poderes, mas isso não facilita em 

nada a negociação. A única coisa que 
pode ajudar nesse processo é a mobi-
lização da categoria, que precisa pres-
sionar para que o STF atue em defesa 
dos servidores e do Poder Judiciário.

 
O alto custo do plano não inviabiliza 
sua aprovação?

A atualização do PL 6613/09 só 
repõe a inflação acumulada desde a 
aprovação do nosso último projeto, por-
tanto não há nada de absurdo no per-
centual de reajuste. Se passarmos mais 
seis anos sem reajuste, precisaremos 
do dobro desse valor para atualizar no-
vamente o PL 6613. Não devemos nos 
preocupar com impacto, mas com a força 
da nossa mobilização para fazer como 
os outros poderes que conseguiram 
repor, no mínimo, a inflação acumulada.

 
Por que não lutamos também pela 
data base?

Essa é uma luta de todos os federais 
que o Sindjus também apoia historica-
mente. Porém, se tivermos data-base 
sem reposição inflacionária continuare-
mos com média salarial muito menor que 
outras carreiras.


