
Os servidores do Poder Judiciário e MPU, na assembleia-
geral do dia 4, aprovaram a proposta da Direção de re-
alizar uma ocupação estratégia do Congresso Nacional 

na terça (10) e quarta (11) pressionando lideranças partidárias 
e o relator-geral do Orçamento, senador Romero Jucá, pela 
inclusão dos recursos aos PLs 7919 e 7920 na LOA-2015.

A ideia é colocar o máximo de servidores dentro da Câma-
ra e do Senado para fazer, em grupos, articulações junto aos 
gabinetes e até mesmo um ato político capaz de sensibilizar e 
perturbar os parlamentares a nossa causa. O Sindjus oferecerá 
transporte e a logística para que esse trabalho dê resultado.

Votação da LOA
Há chances de a LOA não ser votada na próxima semana em 
razão da apreciação do veto parcial nº 4/2015, sobre a cor-
reção da tabela do Imposto de Renda em 6,5%. Quanto mais 
a LOA demorar a ser votada mais pressão pode ser feita em 
prol da inclusão dos recursos do nosso reajuste na peça orça-
mentária.

Importante sublinhar que a inclusão dos recursos na LOA 
não é decisiva para aprovação do reajuste, embora seja o ob-
jeto da luta neste momento, pois com dotação orçamentária 
� ca mais fácil aprovar os projetos de lei.

Pressão em Lewandowski e Janot
Paralelo a esse trabalho, os coordenadores vão fazer 

plantão na porta do gabinete do presidente Lewandowski 
e do PGR, Rodrigo Janot, exigindo que eles façam sua parte 
para concretizar essa inclusão, procurando a presidenta Dil-
ma, já que Jucá a� rmou que só poderá colocar os recursos 
dos projetos em questão na peça orçamentária se houver 
acordo entre Judiciário/MPU e Executivo.

Comando de Mobilização
Foi aprovada também a realização de reunião do Coman-

do de Mobilização na próxima sexta-feira (13) para avaliar os 
trabalhos da semana, reaglutinar a categoria e indicar ativi-
dades para a próxima semana.

Terça e quarta: vamos para 
dentro do Congresso Nacional

PL 7920 já tem relator na CCJC
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) foi designado, no dia (4) à relatoria do PL 7920 na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, abrindo assim o prazo de cinco sessões 
ordinária para apresentação de emendas. O coordenador-geral do Sindjus Jailton As-
sis, no dia 24, durante Reunião de Líderes, pediu para que Faria de Sá assumisse como 
relator, pois já havia ajudado na época de construção do requerimento de urgência 
urgentíssima.  A aprovação do 7920 na CCJC não depende de dotação orçamentária. 
Se for aprovado em tal comissão, ou o governo apresentará recurso ao Plenário para 
levantar novamente a discussão sobre orçamento ou o PL seguirá para tramitação 
no Senado, onde a base governista está bastante estremecida. A hora é de pressão!
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No dia 27, os coordenadores do Sindjus 
Jailton Assis, Sheila Tinoco e Ana Paula 
Cusinato conversaram com o presidente 

do TRF, desembargador Cândido Ribeiro, sobre os 
13,23%, defendendo o julgamento dessa questão, 
assim como tem feito com todos os desembarga-
dores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Para o sindicato é importantíssimo consolidar 
essa vitória precária obtida para os servidores 
da Justiça do Trabalho ao mesmo tempo em que 
busca ampliar o alcance dessa ação ao conjunto 
da categoria. Como resultado do trabalho político 
e jurídico feito respectivamente pelos coordena-
dores do Sindjus e pelos advogados do escritório 
Ibaneis Rocha, o pedido de antecipação de Tutela 
feito pela AGU visando suspender qualquer tipo 
de execução foi indeferido.

O Sindjus reforça que a matéria é complexa e 
que continuará trabalhando pelos 13,23% admin-
istrativa e judicialmente junto ao STF e TRF.

Saiba mais sobre os 13,23% em 
sindjusdf.org.br

Sindjus defende os 13,23% com 
presidente do TRF e no mesmo 
dia tutela da AGU é negada

Foi explicado ao desembargador Cândido 
Ribeiro que, devido ao fato de não ter 
juiz titular na 7ª Vara e grande rotativi-

dade de juízes substitutos, está parada a ex-
ecução dos quintos de cerca de 600 servidores 
do TRF-1, além dos demais servidores do Pod-
er Judiciário e MPU.

Os coordenadores pediram a ajuda dele para 
que dê atenção a esse problema na 7ª Vara 
com objetivo de avançar na execução. O presi-
dente pediu ao Sindjus que entregue a ele o 
espelho do processo e a� rmou que acompan-
hará pessoalmente a tramitação.

Quintos

daniel nogueiral

 “Muitas vezes basta ser: 

colo que acolhe, braço que 

envolve, palavra que con-

forta, silencio que respeita, 

alegria que contagia, lágri-

ma que corre, olhar que 

acaricia, desejo que sacia, 

amor que promove.
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E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá senti-
do à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, 
nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, 
pura enquanto durar”.  

(Cora Coralina) 


