
No final da noite desta terça-feira (14), a Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados informou, no site da Casa, o seguinte 
em relação ao PL 7920: Encerramento automático do Prazo de Re-
curso. Não foram apresentados recursos. 

Isso atesta a nossa vitória. Vencemos todas as etapas da 
Câmara dos Deputados. Passamos pela Comissão de Trabalho, 
pela Comissão de Finanças, pela Comissão de Constituição e 
Justiça... E como não foi apresentado recurso algum, livramo-
nos do Plenário da Câmara.   

PCS aprovado na Câmara
15  DE  ABRIL  DE  2015

Filiado à CUT/FENAJUFE BOLETIM  SEMANAL

Oito anos depois, voltamos a aprovar um PCS na Câmara. PL 7920 rumo ao Senado!

Na manhã desta quarta-feira 
(14), os coordenadores do Sindjus 
estão com o relator do PL 7920 na 
CCJC, deputado Arnaldo Faria de 
Sá, traçando estratégias para criar 
esse mesmo clima favorável no Se-
nado, onde, regimentalmente fa-
lando, só precisa passar por uma 
comissão lá (CCJC). 

Embora seja só uma comissão, 
não podemos receber emenda algu-
ma. Por isso, o trabalho deve ser feito 
com a mesma dedicação e seriedade, 
tanto da parte dos diretores como 
dos servidores, que devem manter o 
estado de mobilização, tanto partici-
pando das atividades no Congresso, 
quanto enviando cartas eletrônicas. 
As milhares de cartas enviadas foram 
de fundamental importância. 

O deputado Arnaldo Faria de Sá 
já havia informado ao Sindjus que 
está em contato com o relator-geral 
do PLOA 2015, senador Romero Jucá, 
para garantir uma tramitação célere 
do PL 7920 no Senado. O deputado 
também já conversou com outros 
senadores e vai continuar ajudando, 
assim como outros aliados importan-
tes conquistados ao longo da cami-
nhada, como o deputado Manoel Jr. 

A Direção do Sindjus já tem au-
diência agenda com o presidente do 
Senado, Renan Calheiros, para tra-
tar da tramitação e aprovação do PL 
7920 no Senado.

Agora é no Senado

CÂMARA
JÁ FOI

29/08/2014  
Recebido pela Mesa 
Diretora da Câmara

05/11/2014 
Aprovado na 
Comissão de Trabalho

04/03/2015 
Designado Relator, 
deputado Arnaldo 
Faria de Sá

25/03/2015 
Aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça

14/04/2015
Encerrado prazo 
de recursos. Não 
houve recurso.

10/12/2014  
Aprovado na 
Comissão de Finanças

PL 7920

Vitória 

Desde 2006, não tínhamos um Plano de Cargos e Sa-
lários aprovado na Câmara. E o PL 7920 foi aprovado de 
forma célere, com muita solidez. O PL 7920 agora será de-
volvido à CCJC da Câmara apenas para cumprir o formalis-
mo regimental, do projeto ter sua redação final aprovada. 
Trata-se apenas de uma praxe simples e rápida, para oficia-
lizar nossa vitória na Câmara. Na próxima semana, nosso 
plano estará no Senado.



Desde o início de 2014, teve muita gen-
te jogando contra o nosso PCS. Gente que 
quer apenas o reajuste linear dos servidores 
públicos federais; que trabalha pela frag-
mentação da nossa categoria, com carreiras 
próprias e gratificações sectárias; que fize-
ram de um tudo para atrasar a tramitação 
dos projetos nas comissões... O pessoal do 
LutaFenajufe bem que tentou, mas a arti-
culação política de alto nível da Direção do 
Sindjus aliada à mobilização da categoria 
que acreditou na vitória venceu. 

A verdade é uma só: Enquanto tinha 
gente levantando bandeira de fragmenta-
ção, vestindo a camisa da GRAEL, de carrei-
ras próprias para esse ou aquele tribunal, de 
querer se juntar a luta do Executivo pra re-
ceber migalhas, de ficar convencendo depu-
tados para protelar nosso projeto, a Direção 
do Sindjus, junto com os servidores aguer-
ridos, arregaçou as mangas e foi à luta por 
um PCS digno. O resultado de quem sempre 
jogou a favor do conjunto da categoria está 
aí: um PCS aprovado na Câmara.

Mesmo com muita 
gente jogando 

contra... Vencemos!

Desde a aprovação do PL 7920 na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, no dia 25 de março, os coordenadores do Sindjus realizaram 
um intenso trabalho de articulação política junto aos líderes partidá-
rios, parlamentares influentes, presidentes de tribunais e procuradores-
gerais de Justiça contra a viabilização de Recurso ao Plenário para o PL 
7920. Inclusive os coordenadores deram plantão na Câmara nesta terça 
(14), último dia do prazo para apresentação de recursos, conversando 
com deputados e acompanhando a sessão para garantir que nosso pro-
jeto não fosse ao Plenário. Deu certo.

Articulação intensa dá resultado

A passagem do PL 7920 para o Senado também dá motivo para os 

servidores do MPU comemorarem. Pois, o PL 7919 chegou à Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara; E graças a articulação 

do Sindjus, o deputado Arnaldo Faria de Sá assumiu a relatoria, a 

contragosto de quem não quer o avanço do PL 7919. Não há dúvida 

de que vamos avançar e seguir o mesmo caminho do PL 7920, sem 

recurso ao Plenário. É para isso que a Direção do Sindjus trabalha.

MPU tem motivo 
para comemorar

Sua participação no processo 
eleitoral, de forma democrática 
e consciente, para a escolha da 
nova Diretoria e dos integran-
tes do Conselho Fiscal triênio 
2015/2018 é fundamental para 
o fortalecimento do sindicato. 
Vote, com responsabilidade, em 
quem representará nossa cate-
goria nos próximos três anos, cui-
dando de nossas lutas. Participe! 
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Maria do Rosário (PT/RS) e Luiz Couto (PT/PB) dizem não ao requerimento de Recurso ao Plenário


