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Sisejufe-RJ se une 
ao Sindjus-DF 
e outras entidades 
no abaixo-assinado 
do NS para técnicos 
do PJU/MPU

Para Costa Neto, coordenador-geral do Sindjus-DF, “a 
adesão do Sisejufe é bastante significativa e só vem de-
monstrar o espírito de união que deve prevalecer quando 
o assunto é a categoria e que devemos caminhar unidos 
para fortalecer as ações e dar consecução e efetivida-
de aos pleitos gerais e específicos. A adesão dos demais 
sindicatos de base ao abaixo-assinado é essencial para 
fortalecer cada vez mais o pleito e transformar o docu-
mento em mais um instrumento de luta e pressão para 
que o CNJ, o STF, tribunais superiores e TJDFT, além da 
PGR e CNMP, encaminhem, respectivamente, anteproje-
tos ao Congresso Nacional sobre esta matéria que já foi 
amplamente discutida em nossa categoria e aprovada na 
última Comissão Interdisciplinar instalada pelo Supremo 
e na Comissão de Carreira da PGR. Portanto, trata-se de 
uma questão pacificada, faltando apenas vontade po-
lítica para virar realidade. Nesse sentido, conclamamos 
todas as entidades do Brasil e servidores que ainda não 
aderiram ao abaixo-assinado a se juntar a este movi-
mento justo e legítimo, que vai fortalecer toda a nossa 
categoria”.

O Sisejufe-RJ, por meio do Coletivo de 
Técnicos do Judiciário Federal do Rio 
de Janeiro (Cotec-RJ), aderiu ao abaixo-
-assinado virtual promovido pelo Sind-
jus-DF e outras entidades em defesa do 
Nível Superior para Técnicos, pedindo à 
categoria que assine a petição eletrôni-
ca disponível neste link.
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A diretora do Departamento de Imprensa e Coorde-
nação de Representantes, Interior e Formação do Sisejufe 
Soraia Marca ressalta a importância da iniciativa e des-
taca que o movimento “NS já” é uma demanda justa e 
aprovada em todas as instâncias da categoria.

O Sisejufe se une a Sindjus-DF, Sintrajufe-CE, Sinpoju-
fes, Sinje-CE, Sintrajufe-TO, Sindjuf-SE, Anatecjus, Agepol-
jus e Agempu, uma verdadeira corrente do bem em prol 
da implantação do NS.

Até a publicação deste texto, mais de três mil e quatro-
centos colegas já haviam registrado seu apoio à petição 
virtual. No entanto, podemos aumentar ainda mais esse 
número, tornando-o bastante expressivo para sensibilizar 
as autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público 
a tomarem as devidas providências relativas ao encami-
nhamento de anteprojetos de lei ao Congresso Nacional, 
de modo que a tramitação legislativa se inicie o quanto 
antes.

“Em tempos de isolamento social, a nossa manifesta-
ção precisa ser virtual. É hora de darmos as mãos e nos 
unirmos em torno do bem comum, pois o NS vai mudar a 
forma como o governo vê a nossa categoria nas negocia-
ções salariais. Seremos oficialmente uma categoria majo-
ritariamente de nível superior, o que já é uma realidade, 
e isso fará toda a diferença na luta pela equiparação sa-
larial com carreiras análogas do Executivo e Legislativo”, 

explicou Costa Neto, que é analista judiciário e um dos 
principais ativistas na luta pelo NS.

O abaixo-assinado virtual é uma iniciativa do Sindjus-
-DF e de outras entidades, mas diz respeito a toda a nos-
sa categoria, nacionalmente falando. Auxiliares, Técnicos, 
Agentes, Analistas e Oficiais de Justiça, do Distrito Federal 
e de todos os estados brasileiros, o momento é de união. 
Participe desta luta assinando a petição eletrônica e es-
palhando essa ideia aos seus amigos e colegas.

Todos juntos pelo NS! E juntos, somos mais fortes.

Participe!
sindjusdf.org.br
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Tribunais e MPU continuam funcionando na pandemia 
e entregam à população serviços essenciais e de qualidade, 
graças ao comprometimento e árduo trabalho desenvolvido 
pelos seus servidores.

Desde que implementou o trabalho remoto no dia 16 de 
março, isto é, há quatro meses, em virtude da pandemia da 
Covid-19, o Superior Tribunal de Justiça proferiu mais de 233 
mil decisões.

Segundo os dados de produtividade divulgados pelo tri-
bunal nesta segunda-feira (20/7), o STJ realizou 86 sessões 
virtuais para o julgamento de recursos internos (agravos regi-
mentais, agravos internos e embargos de declaração).

E esses números significativos não são restritos ao STJ. 
Em maio, relatório divulgado pela Seção de Acompanhamen-
to Estatístico do Tribunal Superior do Trabalho confirmou que 
o órgão manteve sua produtividade durante a pandemia da 
Covid-19. O STF encerrou o semestre com o menor acervo 
dos últimos 24 anos, com um volume 6,4% menor que o 
acervo de 31/12/2019. Nos julgamentos colegiados, foram 
julgados 2.269 processos no primeiro semestre; e nas Tur-
mas, 6.312 processos. O TJDFT realizou 2.133 audiências de 
conciliação por meio de videoconferência, de 6 abril a 5 de 
junho. 

No âmbito do MPU não é diferente. Desde que o regime 
de teletrabalho foi adotado, o Ministério Público Federal vem 
registrando alta produtividade. O MPDFT divulgou que, mes-
mo com adesão quase integral ao teletrabalho, verificou-se 
aumento da produtividade em relação ao mesmo período do 
ano passado.

Pandemia não afeta produtividade 
do Poder Judiciário e MPU

O fato é que servidores, magistrados e membros do MPU 
estão se ajustando à nova realidade e fazendo a sua parte 
para que o Poder Judiciário e o Ministério Público continuem 
operando da melhor maneira.

“O Sindjus-DF, que atua em prol do teletrabalho como 
prioridade durante a pandemia, parabeniza todos os ser-
vidores do Judiciário e do MPU, que têm contribuído para 
manter os órgãos em funcionamento e demonstrando o 
nosso compromisso com a sociedade brasileira. Esses resul-
tados enfatizam o quanto o funcionalismo público merece 
ser respeitado e valorizado, e toda e qualquer tentativa de 
retirada de direitos deve ser duramente combatida. Mesmo 
em um cenário completamente desfavorável – como o da 
pandemia – esses valorosos servidores mantêm viva a es-
perança daqueles que precisam tanto do serviço público e 
aguardam Justiça”, afirmou Costa Neto, coordenador-geral 
do Sindjus-DF.



Sindjus-DF realizará no dia 27/7 
último sorteio da campanha 
“30 anos,  30 prêmios”. 

O sorteio 
eletrônico 

acontecerá às 
17h,  na Sede do 
Sindicato,  com 
transmissão ao 
vivo pelo canal 

do Youtube 
do Sindjus-DF,  
contemplando 

mais dez filiados.

Se você ainda não 
é filiado,  filie-se!
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Na próxima segunda-feira (27/7) 
ocorrerá o terceiro e último sorteio da 
Campanha de Filiação e Fidelização do 
Sindjus-DF “30 anos, 30 prêmios”, em 
alusão ao trigésimo aniversário da en-
tidade comemorado no dia 25 de maio 
de 2020. O sorteio eletrônico aconte-
cerá às 17h, na Sede do Sindicato, com 
transmissão ao vivo pelo canal do You-
tube do Sindjus-DF, contemplando mais 
dez filiados com 5 TVs de 50 polegadas 
e 5 notebooks de 15,6 polegadas.



25 de maio 
Aniversário do Sindjus-DF

5 notebooks de 
15,6 polegadas

5 TVs de 
50 polegadas

Importante lembrar que para fazer par-
te deste sorteio, os atuais filiados precisam 
estar em dia com o setor financeiro do Sin-
dicato. E aqueles que ainda não são filiados 
têm até às 14 horas do dia 27 de julho para 
pagar a primeira mensalidade, por meio 
de transferência bancária ou em espécie, 
comprovando o pagamento junto ao setor 
financeiro do Sindjus-DF. Não deixe para a 
última hora!

O Sindicato tem a função de proteger 
seus filiados, defendendo seus interesses e 
encampando suas lutas. Quanto mais re-
presentativa é a entidade mais poder de 
negociação ela possui. A força está na co-
letividade e não na individualidade, por isso 
a escolha mais sábia é a união, que leva a 
uma atuação estratégica, organizada e con-
junta.

O Sindjus-DF é o maior sindicato do Bra-
sil dos servidores do Poder Judiciário e do 
MPU e já comprovou o quanto pode fazer 
por todos nós, como na célebre batalha dos 
Quintos. No entanto, cabe a cada um fazer a 
sua parte em prol da manutenção dos nos-
sos direitos e avanço das conquistas da ca-
tegoria, reforçando a filiação. Estar filiado é 
estar mais protegido, fazendo parte de uma 
família. Todas as filiações importam porque 
todos os filiados são importantes.
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Neste dia 26 de julho,  o Sindjus-DF 
homenageia os avós pelo seu dia 

e pela sua importância

Dia 26 de julho é comemorado no Brasil o Dia 
dos Avós, que para muitos são considerados como 
os segundos pais, colaborando na criação e edu-
cação dos netos. Geralmente os avós são lembra-
dos por sua doçura, generosidade e sabedoria.  
A experiência de quem já foi pai ou mãe, e agora é avô ou 
avó, permite um novo olhar para com a criança ou adoles-
cente. Sem dúvida alguma, os avós ocupam um papel rele-
vante na família e no coração de um universo de pessoas. 
Nesta data, o Sindjus-DF homenageia todos os avós do 

Brasil, em especial os que são servidores ou aposentados 
do Poder Judiciário e do MPU. Hoje, os avós não estão 
necessariamente associados à imagem de uma pes-
soa mais idosa, havendo avôs e avós de várias idades.  
Fica aqui registrado os nossos parabéns aos avós tradicio-
nais e também aos avós modernos, e o nosso desejo de 
que possam ser respeitados por tudo o que representam 
em termos de jornada de vida e amor. Eles que têm tan-
tas histórias e muito a ensinar, merecendo nossa atenção, 
nossos aplausos e nossa luta por seus direitos.
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Sindjus-DF divulga agenda do Congresso 
Nacional, que tem debate sobre a Reforma 

Administrativa na pauta

O Sindjus-DF continua acompanhando atentamente a 
agenda legislativa e divulga, por meio desta matéria, os 
destaques das atividades da Câmara e do Senado desta 
semana. A Queiroz Assessoria Parlamentar e Sindical tem 
realizado um trabalho de acompanhamento minucioso de 
todas as propostas que dizem respeito aos serviços e servi-
dores públicos, de modo que a Diretoria do Sindicato está 
vigilante e atuando de forma estratégica em favor dos inte-
resses da categoria.

Segundo levantamento da nossa assessoria, na Câmara 
dos Deputados, o Plenário poderá apreciar ente segunda 
e terça-feira a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
15/2015, que torna o FUNDEB um instrumento permanente 
de financiamento da educação básica pública. Os deputa-
dos poderão apreciar, também, a Medida Provisória (MP) 
944, sobre o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, 
com criação de linha de crédito para pagamento de salários, 
e o Projeto de Lei (PL) 795/2020, sobre o financiamento 
imobiliário do Minha Casa Minha Vida.

No Senado Federal, os líderes partidários deverão se 
reunir para definir as prioridades de votação ao longo 
da semana.

No Congresso Nacional está prevista a realização de 
audiência púbica para discutir os rumos da Educação Bra-
sileira: impactos, desafios, soluções práticas e perspectivas 
da retomada do ensino com mitigação dos impactos cau-
sados pela pandemia de COVID-19; também será realizada 
audiência pública para debater o panorama geral quanto 
às ações e impactos das medidas relacionadas ao Corona-
vírus – situação fiscal, repasses e execução orçamentária e 

financeira de apoio aos estados – com secretários estaduais. 
Além disso, também poderá ser convocada sessão do Con-
gresso para deliberação de vetos presidenciais.

ATENÇÃO

A Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa, 
criada para trabalhar por sua aprovação, volta a se movi-
mentar, realizando, na próxima quinta-feira (23/7), às 09h, 
uma live cujos convidados são o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), o deputado Federal 
Thiago Mitraud (NOVO/MG), o senador Antonio Anastasia 
(PSD/MG) e a senadora Kátia Abreu (PP/TO).

Por mais que esse grupo seja favorável à Reforma Ad-
ministrativa é importante que acompanhemos esse debate 
para saber o que estão planejando e adquirirmos informa-
ções para subsidiar nossa atuação no combate às medidas 
que se mostrem nocivas aos servidores e serviços públicos.

Se a live permitir interação, que possamos nos mobili-
zar e durante todo o debate nos manifestar contra a Refor-
ma Administrativa. Vamos dizer não a mais essa tentativa 
de desmonte do serviço público brasileiro e penalização 
dos servidores.

Marquemos presença neste debate virtual, para to-
marmos conhecimento do discurso pró-reforma e para 
manifestarmos, com fundamentos sólidos, nosso repúdio 
a essa iniciativa.

Juntos, somos mais fortes!
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Sindjus-DF faz 
entrega de mais kits 
de prevenção a 
Covid-19 nos locais 
de trabalho

Durante essa semana, o Sindjus-DF providenciou a entrega de kits 
de proteção e prevenção ao coronavírus aos filiados que estão em 
trabalho presencial no TRF1, Fórum de Planaltina, Fórum Mirabete, 
Fórum Verde, Fórum de Águas Claras, Fórum do Paranoá, Fórum de 
São Sebastião, VIJ e TJDFT (NAC) Polícia Civil. O kit é personalizado 
com máscara de tecido lavável e frasco de álcool gel reutilizável, em 
tamanho adequado para ser levado no bolso ou na bolsa.

Trata-se da segunda fase dessa entrega que tem visitado todos 
os locais de trabalho do Poder Judiciário e MPU, visando alcançar o 
maior número de filiados possível. A Diretoria do Sindjus-DF decidiu 
produzir os kits e efetuar essas entregas no sentido de transmitir aos 
servidores em trabalho presencial uma mensagem de apoio e carinho, 
pois entende o quanto esse momento é delicado e merecedor de todo 
cuidado e atenção.








