
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 06/06/2013 

Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 

 
 
 

PSB articula inclusão da PEC 190 na pauta e servidor do 
judiciário ficará mais forte 

 

O líder do PSB na Câmara, deputado Beto Albuquerque (RS), apresentou nesta quarta-feira 

(5), Requerimento (nº 7915) para incluir, na Ordem do Dia da próxima semana, a Proposta 

de Emenda Constitucional nº 190/07. Esta PEC pretende atribuir ao Superior Tribunal 

Federal (STF) a iniciativa de Projeto de Lei Complementar para dispor sobre o Estatuto dos 

Servidores do Poder Judiciário. 

O STF terá o prazo de 360 dias para apresentar o Projeto de Lei Complementar ao 

Congresso Nacional. Sendo aprovado, os benefícios serão de grande importância para os 

servidores. A PEC em questão é o primeiro passo para tornar realidade uma Lei que possa 

refletir na qualificação da prestação jurisdicional em favor de toda a população. 

A medida permitirá: 
- a eliminação da atual pluralidade de regimes disciplinadores dos direitos e deveres desses 

servidores; 

- amparar aos serventuários da Justiça Federal, dos Estados e do Distrito Federal 

- evitar as imensas disparidades entre atividades de mesma natureza funciona; 

- assegurar o aperfeiçoamento da estrutura judiciária, em benefício dos servidores. 

Abaixo segue texto do requerimento: 

 

Requerimento nº 7915, de 2013. 

(Do Sr. Beto Albuquerque) 

 

Requer a inclusão na Ordem do Dia  

da PEC nº 190/2007, que “Acrescenta o artigo 93-A à 

Constituição Federal de 1988”. 

 

Senhor Presidente, 

 

Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 

requeiro à Vossa Excelência a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 190 de 2007, de autoria do Deputado Federal Flávio Dino, que “acrescenta o 

artigo 93-A à Constituição Federal de 1988”, para determinar que Lei Complementar, de 

iniciativa do Supremo Tribunal Federal (STF), disporá sobre o Estatuto dos Servidores do 

Judiciário. 

 

 

Sala das Sessões em 05 de junho de 2013. 

 

Deputado Beto Albuquerque 

Líder do PSB 

 

“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 


