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Ofício n° 289/2022/SINDJUS/DF                     
 Brasília, 20 de junho de 2022. 

 
A Sua Excelência o Senhor  
Ministro Edson Fachin 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
Brasília - DF 

 

 

Assunto: Solicita urgentes medidas junto ao Legislativo para supressão do 

artigo 126 da LDO 2023, a fim de permitir o reajuste dos benefícios auxílio-

alimentação ou refeição e assistência pré-escolar dos servidores do Poder 

Judiciário para o ano de 2023 

 

 

                       Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, 
 
 

 
O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU no DF – 

SINDJUS/DF, entidade de classe regularmente constituída, legítima representante dos 

servidores do Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal e das 

Justiças Federal e Eleitoral do Acre, Rondônia e Roraima, inscrito no CNPJ sob o nº 

26.446.781/0001-36, por meio do seu coordenador-geral abaixo assinado, vem, mui 

respeitosamente, solicitar providências por parte de V.Exa., no sentido de interagir 

URGENTEMENTE com o Congresso Nacional para supressão do art. 126 da LDO 

2023, conforme abaixo explicitado. 

Tramita na COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 

PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO o Projeto de Lei do Congresso Nacional n° 5, de 2022, 

que "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária 

de 2023 e dá outras providências.", cuja relatoria está a cargo do senador Marcos do 

Val (Podemos/ES).  

O artigo 126 do referido PLN tem o condão de acarretar maiores danos 

aos servidores do Poder Judiciário, uma vez que estabelece regras restritivas a 

reajustes nos benefícios do auxilio-alimentação ou refeição e da assistência pré-

escolar, já defasados e pendentes de majoração em relação aos índices inflacionários 
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observados. 

 

Art. 126. Fica vedado o reajuste, no exercício de 2023, dos 

benefícios auxílio-alimentação ou refeição e assistência pré-

escolar, quando o valor per capita vigente do benefício pago pelo 

órgão ou entidade no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública 

da União for superior ao valor per capita consolidado da União, 

para cada um dos referidos benefícios. 

 

Neste sentido, solicitamos os préstimos de Vossa Excelência no sentido 

de enviar ofício e interagir com os senhores Presidentes da Câmara e Senado 

Federal, bem como orientar a assessoria parlamentar a trabalhar os parlamentares da 

CMO, para que haja a supressão do referido artigo, uma vez que os poderes da União 

possuem independência, nos limites orçamentários e legais dispostos, a realizarem 

reajustes de benefícios aos seus servidores, não cabendo a interferência proposta 

pelo Executivo. 

A par da situação alarmante vivenciada pelos servidores do Judiciário, 

os quais não são beneficiados com qualquer tipo de reajuste de seus vencimentos, 

nos últimos 5 anos, a supressão do artigo 126 é medida que se reveste da máxima 

urgência e relevância! 

Pelo exposto, solicitamos seu especial apreço em adotar as 

providências para que haja a devida interlocução junto ao Congresso Nacional 

objetivando a supressão do artigo 126 do PLN 005/2022, mitigando o risco de restrição 

legal ao reajuste dos aludidos benefícios aos servidores do Poder Judiciário no 

exercício de 2023. 

Nestes termos, 

P. Deferimento. 

 

JOSÉ RODRIGUES COSTA NETO 

Coordenador-Geral 
                                                                


