
Sindjus-DF abre 
caminho para 
reajuste Salarial, de 
Pensões e Auxílios

A conclusão da implantação da última parcela das leis 
13.317 (PJU) e 13.316 (MPU), em janeiro de 2019, abriu 
as portas para que a Assessoria Parlamentar do Sindjus-DF 
articulasse, dentro do Congresso Nacional, a apresentação 
de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 em 
defesa dos reajustes salariais, de pensões e auxílios da nossa 
categoria.

Essa articulação culminou com os deputados Luiz Carlos 
Motta (PL/SP) e Orlando Silva (PCdoB/SP) propondo, no dia 
4 de julho, alterações nos dispositivos do PLN 5/2019. As al-
terações são necessárias porque o projeto enviado pelo Exe-
cutivo ao Congresso Nacional não prevê concursos não au-
torizados nem reajustes para servidores. Apenas os militares 
foram presenteados com a reestruturação das carreiras, com 
impacto previsto de R$ 86,8 bilhões ao longo de dez anos.

No artigo 93, o PLN 5/19 trouxe vedação expressa de re-
ajuste dos salários e pensões em 2020, para servidores da 
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Luta por 
reajuste

FILIADO À FENAJUFE

O relator da LDO, deputado Cacá Leão (PP/BA), acatou as 
emendas articuladas pela assessoria parlamentar do Sindjus-DF, 
apresentadas pelos deputados Luiz Carlos e Orlando Silva.

Houve alteração no artigo 93, inciso IV, para a concessão de 
reajuste aos servidores civis, e no art 103, para assegurar reajus-
te dos benefícios de auxílio alimentação ou refeição e assistên-
cia pré-escolar. Agora é garantir a aprovação na comissão e no 
plenário e centrar pressão nos tribunais e órgãos do MPU para 
inclusão dos reajustes nos seus orçamentos e envio de PLs ao 
Congresso. 

Vitória importante

Relator da LDO acata 
propostas articuladas 
pela assessoria 
parlamentar do Sindicato

União, ativos e inativos. Outra proibição mantida para 2020 foi 
a de reajuste do auxílio-alimentação ou refeição e da assistência 
pré-escolar (art 103).

O objetivo das emendas apresentadas em função da articula-
ção realizada pela assessoria do Sindjus-DF é alterar as vedações 
para garantir dotação orçamentária que possibilite a revisão ge-
ral da remuneração, dos subsídios, dos proventos e das pensões 
dos servidores públicos da união, além dos benefícios de auxílio 
alimentação e auxílio creche.

Costa Neto, Antônio Queiroz e Roniel Andrade

Costa Neto, Deputado Orlando Silva e Roniel Andrade

Costa Neto, Deputado Carlos Motta e Roniel Andrade



“Não podemos ter nossos salários congelados inde-
finidamente, pois já acumulamos sérias perdas salariais 
que vem reduzindo drasticamente nosso poder aquisiti-
vo. Segundo estudo encomendado pelo Sindjus-DF, em 
2018, ao economista Washington Moura, o reajuste mí-
nimo para recompor nossas perdas em fevereiro/2019 
era de 43,13%. Ou seja, com a vedação da LDO a no-
vos reajustes continuaremos acumulando perdas e mais 
perdas. Precisamos lutar pela aprovação das emendas, 
pela derrubada da vedação e pela inclusão de reajuste 
salarial e de benefícios no orçamento dos tribunais e 
dos órgãos do MPU”, afirmou Costa Neto, coordenador-
-geral do Sindjus-DF e da Fenajufe.

O Sindjus-DF, que está no Congresso Nacional lu-
tando contra a Reforma da Previdência, ampliará sua 
atuação focando na derrubada da vedação dos salários, 
pensões e auxílios. É importante que os servidores se 
juntem a essa luta, pressionando os deputados e sena-
dores pela aprovação das emendas apresentadas pelos 
deputados Luiz Carlos e Orlando Silva.

Todos à luta pela 
derrubada da vedação 
de reajuste dos salários, 
pensões e auxílios

Tramitação:

A LDO tramita na Comissão Mista de Orçamento do Congres-
so Nacional. A proposta, que deveria ser votada no colegiado até 
17 de julho, somente será apreciada a partir de agosto, no retor-
no do “recesso branco” dos parlamentares.

Pioneirismo do Sindjus-DF

Antônio Queiroz, o Toninho do Diap, da assessoria parlamen-
tar do Sindicato, afirmou, durante reunião do Conselho de Dele-
gados Sindicais de Base, realizada no dia 09/07, que o Sindjus-DF 
está à frente da campanha pela reposição salarial com a apresen-
tação das emendas pelos deputados Luiz Carlos Motta e Orlando 
Silva, que foram acatadas pelo relator da LDO, deputado Cacá 
Leão. Em nome da assessoria parlamentar, Toninho se comprome-
teu a trabalhar pela aprovação das emendas na LDO.

Atuação junto ao STF e PGR

Concomitante ao trabalho na Câmara e no Senado, o Sindjus-
-DF e sua assessoria parlamentar atuarão junto ao STF, tribunais 
superiores, TJDFT e à PGR para inclusão de reajustes salariais e de 
benefícios dos servidores nos orçamentos do Judiciário e do MPU, 
bem como para o envio e aprovação dos respectivos PLs no Con-
gresso Nacional. Tais orçamentos são incluídos na LOA (Lei Orça-
mentária Anual), que deverá ser enviada ao Congresso até o dia 
31 de agosto. 
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