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coordenador-geral do Sindjus-DF, Costa Neto, esteve reunido, nesta terça-feira
(22/6), com o presidente da Comissão Especial da PEC 32/2020 (Reforma Administrativa),
Fernando Monteiro (PP-PE), a fim de sensibilizar o
parlamentar sobre os malefícios da proposta para os
servidores e, principalmente, para a sociedade.
No encontro, que também contou com a participação do presidente do Sindilegis, Alison Souza,
do secretário-geral André Galvão e do diretor de
benefícios Petrus Elesbão, Costa Neto argumentou
a inexistência de nexo de causalidade entre as propostas contidas na PEC e a propaganda do governo e
de alguns parlamentares no sentido de que ela trará
modernização ao serviço público.
O foco, segundo Costa Neto, deveria ser o planejamento e as diretrizes das instituições, e não a
aprovação de medidas que causarão insegurança
jurídica, fiscal e aumento da corrupção.

Na mesma linha de pensamento, o presidente
do Sindilegis afirmou que meros ajustes em regimes
jurídicos não garantirão avanços ao serviço público.
Ele ponderou que a verdadeira reforma administrativa passa, necessariamente, pela melhor formulação e execução das políticas públicas.

“Muitas das iniciativas do Estado simplesmente não possuem indicadores de
desempenho que permitam aos gestores e
autoridades avaliar o seu real custo x benefício. Fragilizar a estabilidade, entregar serviços nas mãos de OS e OSCIPs e aumentar
o número de comissionados não ajuda em
nada”, disse.
O parlamentar, por sua vez, garantiu que a Comissão Especial abrirá espaço para analisar os itens
mais sensíveis da PEC, pois não há consenso entre
os deputados sobre o texto atual. Disse ainda que os
maiores desafios serão preservar os direitos adquiridos dos atuais servidores e a definição das carreiras
típicas de Estado. “Devemos apoiar Política de Estado, e não de Governo, criar melhores condições de
trabalho aos servidores e capacitá-los, transformar a
administração pública, de municípios, estados e da
União para que as tornem compatíveis com as necessidades da sociedade”, informou.
Com informações da Imprensa Sindilegis
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SINDJUS-DF SE REÚNE
COM ANAMATRA
e alinha atuação conjunta para
adiamento da análise do projeto de
reestruturação da Justiça do Trabalho

A

24 de junho de 2021

diretoria do Sindjus-DF esteve reunida, na
manhã desta quarta-feira (23/6), com o
presidente da Anamatra, Luiz Antonio Colussi, e os diretores Valter Pugliese e Marco Aurélio
Treviso, a fim de tratar do projeto de reestruturação da Justiça do Trabalho.
Participaram da reunião os coordenadores-gerais do Sindjus-DF Costa Neto e Chico Vaz e o coordenador Jurídico Cledo Vieira.
Na ocasião, a diretoria do Sindicato discorreu
sobre a preocupação com as consequências das
mudanças para os servidores do primeiro e segundo graus.
No início do encontro, Cledo apontou que muitos servidores têm procurado do Sindicato com

receio de que o projeto de reestruturação traga
prejuízos para toda categoria, tornando algumas
áreas menos atrativas para os servidores.

“Temos recebido várias sugestões e reclamações dos servidores, em especial das
Secretarias, que têm receio de que a redu03

em notícia
ção das gratificações reduza o número de
servidores interessados e, consequentemente, reduza a mão de obra nas Secretarias de Base”, pontuou Vieira.

O coordenador-geral do Sindjus-DF, Costa Neto,
apresentou a preocupação dos servidores com a
questão da readequação dos quadros, redimensionamento e realocação dos recursos humanos.

“Precisamos ter muito cuidado para não
deixar a Justiça do Trabalho sofrer do mal
que assolou a Justiça Eleitoral, que teve
sua estrutura reduzida em 2017, com a extinção de cerca de 30% das Zonas Eleitorais de todo país, e deixar de prestar esse
serviço tão essencial à população”, disse

Costa Neto.
O coordenador-geral ainda pontuou a necessidade de maior discussão sobre o assunto. “Precisamos debater melhor com todas as entidades
presentes e, se possível, adiar a deliberação, análise e apreciação da proposta de resolução”, disse
Costa Neto.
Alinhado com o discurso de Costa Neto, o coordenador-geral Chico Vaz também argumentou que
é preciso ter cuidado para que essa mudança não
gere retrocesso.
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“Como servidor do STJ, eu acompanhei,
desde maio de 1989, várias transformações e o que a gente tem percebido é uma
diminuição considerável na quantidade de
funções na área meio, causando apreensão entre aqueles que laboram nas áreas
administrativas”, disse o coordenador.

“Isso gera uma sensação de desvalorização e
um desestímulo para os servidores da área meio
continuarem exercendo suas funções”, completou
Chico Vaz.

O presidente da Anamatra concordou com o
que foi apresentado pelo Sindjus-DF e ressaltou
que em todas as conversas sobre o projeto de reestruturação, a entidade tem ressaltado a necessidade de mais prazos e de abertura de diálogo.

“É o momento também dos conselheiros
assumirem a condução do processo”, com-

pletou Luiz Antônio Colussi.

Os dirigentes da Anamatra informaram que a entidade vai redigir
documento pedindo o adiamento da
tramitação do projeto de reestruturação, com a finalidade de ter maior
debate sobre o assunto.
O Sindjus-DF encaminhará ainda
hoje ofício solicitando o adiamento,
de modo a permitir maior debate
sobre o tema, aclarar uma série de
dúvidas a respeito e apresentar propostas de melhorias ao texto, que
contemplem as reivindicações dos
servidores.
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Em reunião
com Amatra10,
Sindjus-DF
articula
adiamento
da análise da
reestruturação
da Justiça do
Trabalho
24 de junho de 2021

D

ando prosseguimento à rodada de reuniões para tratar da reestruturação da
Justiça do Trabalho, a diretoria do Sindjus-DF participou, nesta quinta-feira (24/6), de
reunião com o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região,
Cristiano Siqueira de Abreu e Lima, para traçar
estratégias para adiar a análise da alteração na
resolução 63/2010.
Durante o encontro, os diretores do Sindjus-DF
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manifestaram preocupação com os efeitos decorrentes das possíveis mudanças que virão com a
reestruturação da Justiça do Trabalho, tais como
redução de funções gratificadas para a área meio,
sobrecarga de trabalho para os servidores da 1ª
instância, desestímulo dos servidores e risco de
diminuição de rendimento no desempenho das
suas tarefas.
Os diretores ainda apontaram o desconforto
que as mudanças trarão às famílias dos servidores, em função de possíveis remoções, decorrentes de extinção de varas, além da precarização
da prestação jurisdicional face o distanciamento
entre a comunidade e as varas trabalhistas em algumas localidades.
O presidente da Amatra10 se solidarizou com
as preocupações manifestadas pelos diretores do
Sindjus-DF e se comprometeu em somar esforços
para que a apreciação da Resolução de reestruturação proposta seja adiada, até que se faça um
debate mais aprofundado entre as partes envolvidas e, consequentemente, afetadas por esse
tão delicado e complexo processo de reestruturação da Justiça Trabalhista.
Participaram do encontro o coordenado-geral
do Sindicato, Chico Vaz, o coordenador jurídico
Cledo Vieira e o diretor Almerindo Pinheiro de
Souza, que também é presidente da Asdr.
05
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ATO CONTRA
A REFORMA
ADMINISTRATIVA
ocupa as ruas do DF e
ganha as mídias nacionais
Cerca de 500 carros participam
da carreata contra a PEC 32

A

carreata com mais de 500 veículos ocupou as faixas do Eixo
Monumental com destino à Esplanada dos Ministérios, nesta quarta-feira (23/6). O ato, organizado pela União dos Policiais do Brasil (UPB), com o apoio do Sindjus-DF, Sindilegis,
Movimento Basta!, Fonacate e outras entidades, protesta contra aprovação da PEC 32/2020 (Reforma
Administrativa).
O grupo se concentrou às 14h em frente
ao Estádio Mané Garrincha e partiu rumo
ao Congresso Nacional, onde já havia
outros servidores com uma faixa gigantesca afixada no solo, faixas menores e
bandeiras empunhadas.
A organização dos protestos defende a rejeição da Reforma Administrativa e argumenta que a
proposta irá desmontar o funcionalismo público, com
prejuízos para os atuais e futuros servidores, trazendo
efeitos nocivos para toda a população.
Após a chegada da carreata na esplanada dos Ministérios, o
grupo se somou aos demais e continuou o ato em frente ao Congresso Nacional. Continue acompanhando o site do Sindjus-DF
para mais informações.
23 de junho de 2021
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ATO GANHA A
IMPRENSA NACIONAL

O

ato que acontece nesta quarta-feira (23/6) contra a PEC 32/2020 (Reforma
Administrativa) ganhou a imprensa nacional. Os portais Congresso em Foco,
Jornal de Brasília, o Dia e Folha Dirigida deram amplo destaque ao evento e
ao engajamento dos servidores contra a proposta.
O portal Congresso em Foco, destacou a participação de mais de cem instituições
nacionais, estaduais e municipais na manifestação. Já o Jornal de Brasília frisou o
motivo pelo qual os servidores públicos estão se manifestando.

“A Reforma Administrativa prevê diversos
prejuízos e riscos para as carreiras públicas e
para o serviço prestado, que deixará de ser
de estado e passará a ser do governo de
ocasião”, explica em matéria.
Detalhes do ato

O ato teve início nesta quarta-feira (23/6)
pela manhã, com Twittaço utilizando a
hashtag #PEC32daRachadinhaNão. O
sucesso da mobilização virtual levou a
hashtag para os assuntos do momento
da plataforma digital.
Na tarde de hoje, a partir das 14h,
acontece carreata saindo do estádio
Mané Garrincha com destino à Esplanada dos
Ministérios. Os participantes do ato se reunirão em
frente ao Congresso Nacional. O ato também acontece
simultaneamente em outras capitais do país.

Acesse os links abaixo para
visualizar o manifesto e as matérias
que saíram nas mídias sobre o
ATO CONTRA A REFORMA
ADMINISTRATIVA
Confira o manifesto elaborado pelas entidades.
Veja a matéria na íntegra do Congresso em Foco
Veja a matéria na íntegra do Jornal de Brasília
Veja a matéria na íntegra do O Dia
Veja a matéria na íntegra da Folha Dirigida
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NOVA DIRETORIA DO SINDJUS-DF
REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO
de trabalho e leva à pauta temas
de destaque para a carreira

A

nova diretoria do Sindjus-DF, empossada
no último dia 25 de maio de 2021, realizou,
nesta quarta-feira (30/6), a primeira reunião
de trabalho objetivando debater e traçar estratégias
com relação a temas de destaque da carreira, como
Reforma Administrativa, reestruturação da Justiça
do Trabalho e Comissão de Carreira do CNJ.
Participaram do encontro os coordenadores-gerais do Sindjus-DF, Costa Neto, Chico Vaz e
Abdias Trajano, os coordenadores de administração e finanças, Antônio Matoso, Anderson Ferreira e Ednete Rodrigues; os coordenadores de
imprensa e comunicação Suely de Araújo, Gilson
Teodoro e Silvanildo Faria; os coordenadores de
assuntos jurídicos Cledo Vieira, José Carlos e Igor
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Mariano; as coordenadoras de integração sociocultural Gisele Sérgio e Soninha Alves; os coordenadores de Formação e Relações Sindicais Júlio Horta, Marcos Mainieri e Arlete Alves; e os
seis suplentes: Iveraldo de Vasconcelos, Eiraldo
Pimenta, Almerindo de Souza, Wallace Pereira,
Francisco Xavier e Luiz Teles.
Um dos pontos centrais da reunião foi a tramitação da PEC 32/2020 na Câmara dos Deputados e as ações e mobilizações que têm sido
realizadas pelo Sindicato para conter o avanço
da proposta. O coordenador-geral do Sindjus-DF,
Costa Neto, falou sobre as ações realizadas, sendo que o último ato ocorreu no dia 23 de junho,
que incluíram desde mobilizações virtuais, atos
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na esplanada dos ministérios a carreatas presenciais com expressivos números de veículos.
“Estes atos têm sido muito importantes para
mostrar o despertar dos servidores públicos
contra a PEC 32. Junto com outras entidades
como o Movimento Basta!, o Sindilegis, a Frente Parlamentar do Serviço Público e a Frente
Servir Brasil temos alinhado estratégias importantes para barrar a Reforma Administrativa na
Câmara dos Deputados”, esclareceu Costa Neto.

Embora o esforço e estratégias do Sindicato,
juntamente com a Anamatra e a Amatra-10, tenham sido para adiar a análise do projeto, ampliar o prazo de debate da proposta e realizar
ajustes, o Conselho optou por colocar em pauta e aprovar a Resolução na última sexta-feira
(25/6). “Nos diversos encontros externamos a
nossa preocupação com a proposta e com a consequente fragilização da Justiça do Trabalho. Estamos em um cenário político e institucional de-

Também foi informado que o Sindicato já se
reuniu com o relator da PEC 32/2020 na CCJ,
deputado Darci de Matos (PSD-SC), com toda
a bancada parlamentar do DF; com o presidente da Frente Servir Brasil, deputado professor
Israel Batista (PV-DF); e com o presidente da
Comissão Especial da Reforma Administrativa
na Câmara dos Deputados, deputado Fernando
Monteiro (PP-PE).
Outro ponto que figurou na pauta foi a Resolução que reestrutura a Justiça do Trabalho e
impacta a rotina dos servidores do 1º e 2º graus.
Sobre o tema, os dirigentes destacaram que foram realizados encontros com a Anamatra, a
Amatra-10, com o Juiz Auxiliar da Presidência do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT),
Rogério Neiva Pinheiro, e com a Secretária-Geral
do CSJT, Carolina da Silva Ferreira.

licado e toda reestruturação demanda um amplo
diálogo”, ressaltou o coordenador jurídico, Cledo Vieira.
Os dirigentes também debateram sobre a
instalação da Comissão de Carreira no CNJ. Foi
esclarecido que já foram realizadas duas reuniões do Fórum Permanente de Gestão de Carreira dos servidores do PJU, sendo que a terceira
reunião está prevista para ser realizada no dia 7
de julho, quando serão apresentados estudos e
dados acerca das reuniões ocorridas para tratar
dos temas incluídos nos três grupos de trabalho, que são: Estruturação de cargos, revisão de
normas e portarias conjuntas, desenvolvimento na carreira e qualidade de vida no trabalho
(QVT); Recomposição e questões salariais; e Reenquadramento dos auxiliares e VPNI dos Oficiais de Justiça.
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