
O PL 7920, que trata da recomposição salarial dos servidores do Judiciário, foi aprovado na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, no dia 25 de março, e como, cumprido o prazo regimental, não houve recurso ao 
Plenário, o projeto vai direto para o Senado, onde será analisado apenas em uma comissão.   

A vitória dos servidores do Poder Judiciário é extremamente positiva para os servidores do MPU, pois o cami-
nho está aberto para o PL 7919 também passar pela CCJC e seguir para o Senado. 

Para garantir que o nosso reajuste siga o do Judiciário, o Sindjus solicitou ao presidente da CCJC que o deputa-
do Arnaldo Faria de Sá assumisse a relatoria do PL 7919, a exemplo do que aconteceu com o PL 7920.

PL 7920 vai ao Senado e abre 
caminho para PL 7919
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Até esta quinta-feira (16), foram contabilizadas três sessões ordinárias de um total de cinco para que o relatório 
possa ser apresentado e votado. O deputado Arnaldo Faria de Sá, além de bem articulado, é firme na defesa das 
causas que abraça. Pudemos verificar isso no PL 7920, e temos certeza de que igual tratamento será dado ao PL 7919.

Vencida a CCJC, o Sindjus desenvolverá o mesmo trabalho realizado contra a apresentação de Recurso ao Plenário, 
conversando com líderes partidários e procuradores-gerais. O fato de o projeto do Judiciário ter seguido direto para 
o Senado cria um importante precedente para que o PL 7919 também trilhe por essa tramitação. 

Está comprovado de que a linha de trabalho adotada pela Direção do Sindjus foi acertada, aliando articulação 
política de alto nível e mobilização estratégica da categoria. Essa mesma tática, que possibilitou que o PL 7919 fosse 
aprovado na Comissão de Trabalho e na Comissão de Finanças, é a utilizada para que o projeto avance.

Os servidores precisam ficar atentos aos chamados de mobilização do Sindjus, pois a pressão da categoria, seja 
comparecendo à sessão da CCJC ou enviando cartas eletrônicas aos parlamentares, será fundamental para vencermos 
esta próxima comissão e também seguirmos para o Senado. 

Entre no site do Sindjus www.sindjusdf.org.br e envie carta aos membros da CCJC da Câmara dos Deputados 
pedindo a aprovação do PL 7919.

Faltam duas sessões para apresentação do relatório
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A ação dos 13,23% é um jogo de xadrez, que precisa de 
muita estratégia e paciência. Um jogo que não dá para ser 
jogado de qualquer forma e por qualquer um. E o Sindjus 
tem a melhor equipe para disputar essa partida. O escritório 

Com estratégia e responsabilidade, Sindjus atua para estender conquista dos 
servidores da Justiça do Trabalho para servidores do MPU

13,23%: Um jogo de xadrez

Julgamento vencido pelo 
Sindjus no TRF abre caminho 
para consolidação dos 13,23%

No dia 19 de março, o Sindjus, graças à articulação política aliada à atuação jurídica, conquistou uma vitória importante no TRF da 1ª Região. Por 10 votos a 5, a Corte Especial do Tribunal julgou o incidente de inconstitucionali-dade que travava o processo dos 13,23% do Sindjus. A rela-tora, desembargadora Neuza Alves, acolheu a arguição de inconstitucionalidade parcial da Lei 10.698/2003.Agora, o processo do Sindjus, que está no TRF, pode ser julgado e tende a ter o mesmo resultado, que consolidará a vitória dos 13,23% para os servidores do MPU e do Judiciário.Assim poderemos reivindicar do procurador-geral da República, com base na decisão judicial, a incorporação dos 13,23% aos nossos vencimentos. 

   Saiba mais 
Em 2007, o Sindjus ingressou com ação visando garan-

tir o direito dos servidores ao reajuste de remuneração no 
índice correspondente à diferença entre o percentual de 
13,23% e o percentual que efetivamente tenham recebido 
por conta da Vantagem Pecuniária Individual (VPI) prevista 
na Lei n° 10.698/2003, a partir de 01/05/2003 ou da data de 
ingresso no serviço público, se posterior a 01/05/2003, com 
todos os reflexos remuneratórios pertinentes. 

Isso porque em 2003, foi publicada a Lei 10.697, conce-
dendo reajuste linear a título de revisão geral a todos os ser-
vidores federais, e a Lei 10.698, que gerou uma Vantagem 
Pecuniária Individual (VPI) no valor fixo de R$ 59,87, tam-
bém a todos os servidores, o que representou 13,23% sobre 
o menor vencimento pago a um servidor público federal à 
época. Essa diferença que está sendo reivindicada pela ação 
do Sindjus a todos os seus filiados do MPU e do Judiciário.

Sindjus não aceita cobrança de Imposto Sindical no MPU
Enquanto o Sinasempu batalha para descontar o Impos-

to Sindical do contracheque dos servidores do MPU, o Sind-
jus ingressou, no dia 13, com requerimento administrativo 
demonstrando que a cobrança de Imposto Sindical dos ser-
vidores do Ministério Público da União no Distrito Federal é 
ilegal e imoral.

Coerente com sua trajetória e com a decisão da catego-

ria, o sindicato ratifica a sua posição contrária à cobrança de 
tal imposto. O Sindjus entende que o caminho legal e moral 
para ampliação da sua arrecadação é a continuidade da luta 
em prol da categoria.

O Sindjus quer fortalecer sua atuação no MPU e por isso 
convida os servidores a se filiarem ao sindicato que sabe aliar 
mobilização com negociação.

do advogado Ibaneis Rocha ganhou essa ação para a Justiça 
do Trabalho e vai nos ajudar a ganhar esse jogo, para que os 
servidores do MPU e dos outros tribunais incorporem e rece-
bam o passivo dos 13,23% de 2003 até a incorporação. 

Para isso, o Sindjus trabalha para consolidar a vitória da 
Justiça do Trabalho, não colocando em risco tal conquista, ao 
mesmo tempo em que faz todas as gestões necessárias, admi-
nistrativas e jurídicas, para que os 13,23% alcance os servido-
res do MPU. 

Muito do que é feito não deve ser divulgado por questão 
de estratégia, até mesmo para não dar munição à AGU, que 
quer derrubar a qualquer preço essa decisão. Por isso, é preci-
so agir com cautela e experiência como que para vencer uma 
partida de xadrez. 

O fato é que atropelos precisam ser evitados por todos 
nós. Não podemos ter uma negativa agora, nem judicial nem 
administrativa. Estratégia e responsabilidade são peças funda-
mentais para vencer esse jogo.


