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PEC 32: FRENTE DO 
SERVIÇO PÚBLICO 
CRIA PORTAL
que reúne lista de parlamentares 
e os posicionamentos sobre a 
Reforma Administrativa

A Frente Parlamentar Mista do Serviço Público 
criou um portal que reúne uma lista comple-
ta com os nomes de todos os parlamentares 

do Congresso Nacional e os respectivos posiciona-
mentos atuais sobre a PEC 32/2020, que trata da Re-
forma Administrativa.

No portal frenteparlamentardoservicopublico.org é 
possível filtrar o parlamentar que é favorável, indeciso 
ou contrário à PEC 32 ou selecionar ainda por estado. A 
página também reúne os e-mails, redes sociais, telefo-
nes e WhatsApps das autoridades.

“Essa foi uma ferramenta importante criada para 
estreitar a nossa comunicação com os parlamentares 
e facilitar o trabalho de articulação e convencimento 
contra a PEC 32. Temos que lançar mão desse rico 
material e trabalhar pela rejeição da proposta”, 
frisou Costa Neto, coordenador-geral do Sindjus-DF.

Acesse o observatório da PEC 32/2020 e seja 
protagonista nessa luta contra a Reforma Adminis-
trativa.

Saiba quem são os 
deputados e senadores 
favoráveis, contrários e 
indecisos à proposta de 
Reforma Administrativa

Acesse o observatório 
da PEC 32 através do site:
frenteparlamentardoservicopublico.org

http://frenteparlamentardoservicopublico.org/
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FONACATE AFIRMA HAVER 
ESPAÇO NO ORÇAMENTO 
PARA REAJUSTE DE 8%. 
Sindjus-DF trabalha recomposição 
salarial no MPU e no Fórum do CNJ

Matéria publicada pelo jornal O Dia no dia 25 de 
julho com o título “Discussão de reajuste sa-
larial para servidores públicos em 2022 ganha 

força” reforça a movimentação de diversas entidades, 
como Fonacate e Sindjus-DF, na luta pela recomposição 
dos salários do funcionalismo.

Segundo o jornal, o reajuste no próximo ano será tema 
de discussão em todas as esferas: na União, estados e muni-
cípios. O funcionalismo federal avalia que, de acordo com o 
orçamento para 2022, há possibilidade de correção salarial.

Em âmbito federal, a revisão das remunerações dos 
servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas já 
vem sendo defendida nas assembleias de entidades do 
setor. Em uma delas, realizada no último dia 13 pelo Fó-
rum Nacional das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), 
especialistas no tema apontaram espaço no orçamento 
para reajuste de até 8%.

Na ocasião, o economista e presidente do Sindicato 
Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças 
e Controle (Unacon Sindical) — que também faz parte 
do Fonacate —, Bráulio Cerqueira, analisou que se não 
houver reposição salarial agora, há perspectiva de con-
gelamento das remunerações até 2023.

“A defasagem dos servidores públicos da União deve 
chegar a 20% no próximo ano. Se não começarmos a 
lutar por uma recomposição salarial, a perspectiva é 
ficarmos até 2023 com salários congelados”, detalhou.

O Sindjus-DF tem defendido no Fórum Permanente 
de Carreira instalado pelo CNJ, por meio de seu coorde-
nador-geral Costa Neto, e junto à PGR, uma recomposi-
ção salarial emergencial para os servidores do Poder Ju-
diciário e do MPU. Inclusive, os órgãos já estão fazendo 
estudos e levantamentos de qual seria a margem de re-
composição possível. As próximas reuniões do subgrupo 
de recomposição salarial e do Fórum de Carreira do CNJ 
vão avançar nesse debate.

“O Sindjus-DF vem atuando junto à PGR e defenden-
do no Fórum de Carreira do CNJ a recomposição sala-
rial dos servidores. O Sindicato sugeriu e foi aprovado a 
criação de um grupo específico para discutir esse tema, 
que é urgente, uma vez que a defasagem salarial da 
nossa categoria já está acima dos 50%. A ideia é lutar-
mos, já para 2022, por uma recomposição emergencial 
e depois por um plano que abarque as perdas salariais 
dos servidores do Poder Judiciários e do MPU”, afirmou 
Costa Neto.
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No dia 26 de julho, o Sindjus-DF, por meio de 
seu coordenador de Assuntos Jurídicos Cledo 
Vieira, participou de uma reunião sobre nível 

superior para técnicos com os membros do subgru-
po do Fórum Permanente de Carreira instalado pelo 
CNJ. Importante relembrar que foram criados três 
grupos de trabalho para aprofundar as discussões 
sobre os temas prioritários para a nossa categoria, 
e o NS ganhou um subgrupo no Grupo 1, voltado aos 
temas gerais de carreira.

Além do Sindjus-DF, também participaram da reu-
nião: João D’Arc (CNJ), José Railton (TST), Zélia Oliveira 
(TSE) e Cristiane Coutinho (STM).

Importante destacar que no início de 2017, a co-
missão interdisciplinar de carreira dos servidores do 
Poder Judiciário instalada pelo STF concluiu seus tra-
balhos aprovando o encaminhando de anteprojeto de 
NS para o colégio de diretores gerais. No entanto, esse 
encaminhamento não prosperou e hoje há uma nova 
discussão sobre esse tema que já foi aprovado em to-
das as instâncias da categoria.

Durante a reunião, levantou-se a necessidade da 
discussão do NS acontecer concomitantemente com a 
discussão de como será o novo técnico com nível su-

perior, uma vez que só alterar o nível de escolaridade 
não vai resolver problemas tais como o da confusão 
em torno das atribuições de técnicos e analistas que 
se vê na atualidade.

Diante disso, alguns membros do subgrupo enten-
dem que não é possível discutir o NS de forma isolada, 
devendo a discussão abarcar atribuições e competên-
cias dos cargos de analistas e técnicos. Há ainda o ar-
gumento de que embora hoje se esteja discutindo NS 
sem alteração da tabela salarial, no futuro essa mu-
dança implicará em impacto orçamentário.

Isso evitaria, como já aconteceu no passado, que 
o presidente de um órgão se negasse a discutir o NS 
como um item exclusivo da pauta, prejudicando assim 
a evolução do tema.

Já outros integrantes do subgrupo defendem que 
o subgrupo aprove a constitucionalidade do NS e de-
pois se crie um novo grupo para discutir atribuições e 
competências de todos os cargos da carreira do Poder 
Judiciário.

Depois de cerca de uma hora e meia de reunião, 
deliberou-se pelo encaminhamento das duas propos-
tas para o Grupo 1, para que esse debate continue de 
forma ampliada.

EM SUBGRUPO 
DO FÓRUM 
PERMANENTE DE 
CARREIRA. DUAS 
PROPOSTAS SÃO 
ENCAMINHADAS

26 a 30 de Julho de 2021

28 de julho de 2021

04



12 a 16 de Julho de 2021

05

SINDJUS-DF LUTA PELA 
ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA 
INSTITUCIONAL DO MP

O diretor jurídico do Sindjus-DF, Igor Tobias Ma-
riano, juntamente com o coordenador-geral da 
Agempu, Rogério Marques, e o agente de segu-

rança do MP Márcio Martins, estiveram reunidos, na 
tarde desta terça-feira (27/7), com o Corregedor Nacio-
nal do CNMP, Rinaldo Reis Lima, para tratar da organi-
zação da Polícia Institucional do MP.

Essa tem sido uma das bandeiras de atuação do 
Sindjus-DF, que tem realizado diversas reuniões com 
o objetivo de garantir a valorização dos agentes de se-
gurança do MP, além de permitir maior autonomia no 
exercício das funções.

O coordenador jurídico do Sindjus-DF deu início ao 
encontro trazendo um breve histórico sobre a organiza-
ção da Polícia Judicial no âmbito do Poder Judiciário e 
os reflexos positivos da mudança para a motivação dos 
servidores e para a segurança dos Tribunais.

”Hoje somos um efetivo de mais de 6 mil agentes 
pelo país inteiro e esses servidores estão sendo mobi-
lizados no rumo da qualificação e da especialização”, 
disse. “O que podemos testemunhar é que, para nós, 
tem funcionado muito bem e a perspectiva é cada vez 
melhor e mais animadora”, enalteceu Mariano.

Na avaliação do coordenador-geral da Agempu, hoje 

os agentes de segurança já atuam de forma similar aos 
agentes de polícia e o reconhecimento trará maior es-
tabilidade no exercício das funções, para questões es-
pecíficas como autuar em situações de necessidade e 
também pelo porte de arma.

“A gente visualiza um Ministério Público cada vez mais 
forte e atuante e, pelo princípio da simetria, o MP é o úni-
co que não tem polícia organizada. Precisamos trabalhar 
para que possamos fomentar hoje a polícia do futuro, que 
expresse a importância do MP”, ressaltou Rogério Marques.

Na avaliação do agente de segurança Márcio Mar-
tins, a ausência da organização institucional da polícia 
do MP traz também inúmeros prejuízos para os agentes 
que estão nos estados.

“Eu fui a diligências em lugares extremamente pe-
rigosos sem armas, sem sequer conseguir me defen-
der. Um simples dispositivo daria mais segurança para 
todos”, defendeu.

O corregedor Rinaldo Reis Lima agradeceu a todos 
pela explanação e se disse favorável à organização. Na 
avaliação de Rinaldo Reis, a adequação se faz necessá-
ria. Ele solicitou ainda que os dirigentes buscassem o 
relator da proposta que trata da regulamentação e se 
comprometeu a apoiar o pleito.

em reunião com Corregedor 
Nacional do CNMP
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SINDJUS-DF 
PARTICIPARÁ 
DO ENCONTRO 
NACIONAL DOS 
TRABALHADORES 
E TRABALHADORAS 
DO SETOR PÚBLICO
CONTRA A REFORMA 
ADMINISTRATIVA

O Sindjus-DF vai participar do Encontro Na-
cional dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras do Setor Público Municipal, Estadual 

e Federal, que acontece de forma virtual nos dias 
29 e 30 de julho e tem como objetivo discutir es-
tratégias e organizar uma mobilização nacional 
para enfrentar e derrotar a Reforma Administrati-
va que está sendo discutida no Congresso Nacio-
nal – PEC 32.

Em defesa do serviço público e dos trabalha-
dores que a Frente Parlamentar Mista do Serviço 
Público, o Sindjus-DF e outros sindicatos, fóruns 
e movimentos sociais vão debater e encaminhar 
a luta contra a PEC 32 com foco nas três esferas.

Na quinta-feira (29/7), a atividade será no for-
mato de live, a partir das 19h. Na sexta (30/7), às 
9h, ocorrerá uma plenária para definir um Plano 
Nacional de Mobilização contra a PEC 32, que será 
lançado no mesmo dia, às 17h, em evento nacio-
nal. O evento será transmitido publicamente atra-
vés do Facebook e do YouTube “Contra a PEC 32”.

“Esse encontro é uma 
oportunidade para ampliarmos 
o debate e traçarmos estratégias 
conjuntas contra o avanço da 
PEC 32 no Congresso Nacional. 
Desde 2019, o Sindjus-DF vem 
atuando contra a ameaça de 
Reforma Administrativa, bem 
como chamando a atenção para 
a necessidade de ampla união 
e intensa mobilização contra 
essa tentativa de desmonte 
do serviço público brasileiro”, 
afirmou Costa Neto, coordenador-geral 
do Sindjus-DF.

Encontro Nacional dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Setor Público

• 1º  dia: 29/07 (quinta), live às 19h
• 2º dia: 30/07 (sexta), plenária nacional às 9h e 

lançamento do Plano Nacional de Mobilização às 17h.
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SORTEIO 
DO DIA 
DOS PAIS: 
envie uma foto com 
seu filho e concorra 
a vouchers de R$ 300 
em restaurantes

O Dia dos Pais é a data em que se homenageia 
aqueles que dedicam suas vidas a cuidar 
de seus filhos. E para comemorar a data, o 

Sindjus-DF irá sortear, para todos os pais filiados 
que cumprirem o Regulamento (Confira AQUI), 
20 vouchers no valor de R$300 em restaurantes. 
Para participar, o pai filiado deve enviar uma foto 
com seu filho, em boa resolução, por meio do 
formulário disponível AQUI.

Ao todo, serão 10 vouchers de R$ 300 no 
Nativas Grill; 5 vouchers de R$ 300 no Buffalo 
Bio; 5 vouchers de R$300 no Rei do Camarão. O 
voucher deverá ser retirado junto ao Sindjus-DF 
no período de até três meses.

Participarão do sorteio todos os pais filiados que 
preencherem a ficha e subirem a foto até às 12h00 do 
dia 2 de agosto. Ao todo, serão 20 ganhadores. Somente 
serão aceitas as inscrições daqueles que enviarem a 
fotografia.

O sorteio acontecerá às 14h do dia 6 de agosto e o 
resultado será divulgado por meio do site do Sindjus-
DF e das redes sociais.

Por que a foto?
A foto enviada pelo pai filiado poderá ser utilizada 

pelo Sindjus-DF para um vídeo de homenagem ao 
Dia dos Pais. No formulário de inscrição, o pai filiado 
precisa concordar com a divulgação da fotografia no 
vídeo e em eventuais peças que utilizarem as imagens.

Mesmo aqueles pais filiados que não ganharem a 
promoção, ao enviar a fotografia, estarão concordando 
com a divulgação da imagem na campanha promocional 
sem fins lucrativos.

O Sindjus-DF entrará em contato com os ganhadores 
pelo telefone, solicitando os dados pessoais para 
envio do prêmio. É de responsabilidade do ganhador 
responder e passar os dados corretos para a entrega da 
premiação.

A entidade reserva-se o direito de alterar 
quaisquer itens deste regulamento visando o bom 
desenvolvimento da ação. Qualquer situação não 
prevista neste regulamento será resolvida pela diretoria 
do Sindicato.
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SINDJUS-DF 
SE REÚNE COM 
ADMINISTRAÇÃO 
DA VIJ
para solicitar reforço 
na proteção dos 
servidores na luta 
contra a Covid-19

O coordenador-geral do Sindjus-DF Abdias Trajano esteve 
na Vara da Infância e Juventude (VIJ), nesta quarta-feira 
(28/07), em reunião com a Diretora-geral Administra-

tiva da VIJ, Simone Costa Resende da Silva, e com o assessor 
técnico Eustáquio Ferreira Coutinho, para tratar das medidas 
protetivas e preventivas do servidores da vara em relação à 
pandemia de Covid-19.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Sind-
jus-DF tem feito gestões junto ao TJDFT e aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e ramos do MPU para garantir a adoção 
de todas as providências necessárias para assegurar a saúde e 
proteger a vida dos servidores.

Desse modo, Abdias enfatizou aos representantes da VIJ a 
importância de fortalecer as ações nesse sentido, com a compra 
de protetores faciais (Face Shield) e painéis divisores de acrílico 
aos postos de atendimento, dando atenção aos servidores que 
atuam no aeroporto e na rodoviária interestadual do DF.

A Diretora-geral Administrativa da VIJ, Simone Costa Resen-
de, se comprometeu a providenciar a aquisição desses equipa-
mentos, que vão ser muito úteis à proteção dos servidores e 
também da população, garantindo que o atendimento ao pú-
blico não tenha qualquer prejuízo.

Para Abdias Trajano, “Precisamos continuar atentos e 
vigilantes quanto à Covid-19, com cada um fazendo a sua 
parte. E é imprescindível que as administrações contribu-

am da melhor forma para que os servidores tenham plenas 
condições de desenvolver o trabalho presencial com a devida 

segurança. O Sindjus-DF não poupa esforços para levar adiante 
as reivindicações da categoria”.

26 a 30 de Julho de 2021
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