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Sindjus-DF 
não foge à luta! 

O Sindjus-DF está participando na tarde desta 
segunda-feira (1º/2) de ato contra a Reforma 
Administrativa e Privatizações no Serviço Pú-
blico, com diversas faixas e bandeiras, que teve 
concentração em frente ao Palácio do Buriti des-
de às 12h.

O coordenador-geral Chico Vaz, que está presente 
no ato, fez uma fala sobre importância da união 
de todas as entidades representativas de servido-
res públicos e trabalhadores da iniciativa privada:

Sindicato participa ativamente 
de ato contra PEC 32/2020



“Estamos aqui para somar nesta luta contra os ata-
ques do governo aos servidores públicos e trabalha-
dores brasileiros. Nos últimos anos, principalmente 
de 2017 para cá, tivemos a Reforma Trabalhista, a 
Reforma Eleitoral e a Reforma Previdenciária. Por 
isso é importante que todas as entidades represen-
tativas da classe trabalhadora deste país se abste-
nham de ideologias político-partidárias para que 
possamos com unidade defender os direitos da 
classe trabalhadora. A Reforma Administrativa é um 
ataque altamente nocivo à sociedade, que vem fo-
mentar a terceirização, entregando cargos públicos 
para as empresas privadas e precarizando os servi-
ços públicos. Todos juntos em defesa dos direitos da 
classe trabalhadora”.

Por volta das 13h começou a se 
formar a carreata, que original-
mente aconteceria percorrendo a 
Esplanada dos Ministérios, mas a 
mesma teve seu acesso bloquea-
do em razão da abertura dos tra-
balhos legislativos. Então, a carre-
ata realizou uma rota alternativa, 
passando pelo eixo W e eixo L, 
para acessar a via S2, passando 
pela via localizada atrás dos ane-
xos dos prédios federais.

A carreata se dirige à entrada do Anexo II da Câmara dos De-
putados, onde será realizado um ato. É o Sindjus-DF na luta 
pelos serviços e servidores públicos.



O Sindjus-DF divulga a I Jornada de Direito Eleitoral com 
realização do TSE, que vai propiciar um debate de gran-
de importância não só para o âmbito da Justiça Eleitoral, 
mas para todos os brasileiros, à medida em que busca ino-
vações e aprimoramentos que convergem à consolidação 
da democracia. É uma oportunidade para exposição e dis-
cussão de ideias, da qual os servidores da Justiça Eleitoral 
poderão participar. Sem dúvida alguma, uma experiência 
enriquecedora para todos nós.

Trata-se de um evento acadêmico e científico, sob a res-
ponsabilidade da Escola Judiciária Eleitoral, que busca de-
linear proposições interpretativas das normas aplicáveis ao 

Sindjus-DF divulga:

TSE realizará 
I Jornada de Direito 
Eleitoral. Servidores 
da JE podem 
participar

Direito Eleitoral, adequando-as às inovações legislativas, 
doutrinárias e jurisprudenciais, a partir do debate entre 
professores, magistrados, membros do Ministério Público, 
advogados, servidores da Justiça Eleitoral e demais espe-
cialistas convidados, tendo como produção final a conso-
lidação de enunciados a serem discutidos, aprovados e 
posteriormente disponibilizados para toda a comunidade 
jurídica eleitoral -, sob a coordenação-geral do Exmo. Min. 
Fachin.

Os enunciados poderão ser enviados entre os dias 4 de 
fevereiro a 12 de março de 2021, para uma das comissões 
temáticas, pelo link https://eadeje.tse.jus.br/course/view.
php?id=151, botão “Inscrição Enunciados”.

Importante: De acordo com a Portaria TSE nº 72/2021, 
considera-se como enunciado uma exposição clara e ob-
jetiva de uma proposição que objetiva definir, explicar ou 
evidenciar uma interpretação de uma norma ou conjunto 
de normas aplicáveis ao Direito Eleitoral, mediante aprova-
ção em reunião plenária, etapa final da presente Jornada.

A fase de Discussão e Deliberação será realizada entre os 
dias 06 e 10 de maio de 2021.



O Sindjus-DF informa que estão abertas até o dia 
20 de fevereiro as inscrições para a segunda edi-
ção do “Democratizando o Acesso à Justiça”, que 
vai acontecer dia 22/02, de forma virtual, na pla-
taforma Cisco Webex, com o tema: “Justiça social 
e o Poder Judiciário no Século XXI”.

O evento é realizado pela Comissão Permanente 
de Democratização e Aperfeiçoamento dos Servi-
ços Judiciários do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). O público alvo é a comunidade jurídica e 
todos aqueles que tiverem interesse no tema.

Segundo a conselheira do CNJ Flávia Pessoa, que 
preside a comissão organizadora, o evento vai 
promover o diálogo sobre os obstáculos existen-
tes para o adequado acesso à justiça para a po-
pulação mais vulnerável. “Queremos propor ações 

Sindjus-DF informa: 
inscrições abertas para a segunda edição 
do “Democratizando o Acesso à Justiça”

concretas a serem viabilizadas pelo Conselho Na-
cional de Justiça.”

Entre os palestrantes, estão desembargadores, ju-
ízes, advogados e membros do Ministério Público, 
além de representantes da Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB), do Conselho Nacional de 
Direitos Humanos (CNDH), da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), da Associação Nacional dos 
Magistrados do Trabalho (Anamatra) e da Asso-
ciação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

A solenidade de abertura será às 10h. Em seguida, 
terá início a palestra “Poder Judiciário no século 
XXI”. Às 11h, começará o primeiro painel com o 
tema “Pandemia e Justiça Social”. Durante a tar-
de, a partir das 14h, o painel 2 abordará o tema 
“Democratização do Acesso à Justiça”.

Com informações da Agência CNJ de Notícias



O que nos reserva o ano de 2021? Muita luta!

Sem dúvida, teremos grandes enfrentamentos pela frente. 
Mas, não podemos deixar de lembrar que a grande batalha 
ainda em curso é em favor da vida. O Sindjus-DF espera 
que a pandemia de Covid-19 seja controlada e finalmente 
chegue ao fim. Nossos sentimentos a todos os que perde-
ram entes queridos e nossa intenção sincera de que, juntos, 
possamos fazer deste ano, um ano de superação, transfor-
mando nossos sonhos e esperanças em realidade.

Além do vírus, temos muito para combater. Nos últimos 
anos, o cerco contra os servidores públicos tem se fechado 
cada vez mais. De forma covarde e totalmente injusta, o 
alvo foi colocado nas costas daqueles que dedicam diaria-
mente suas vidas a bem servir à população e contribuir com 
o fortalecimento do Estado e o desenvolvimento do País.

No ano passado, fizemos muito barulho e conseguimos com 
a ajuda de outros fatores – como as eleições municipais – 
o adiamento da tramitação da Reforma Administrativa. No 
entanto, sabemos que governo, parte do Congresso, grande 
mídia e mercado financeiro apoiam cortes no serviço pú-
blico. Sem dúvida, o combate à PEC 32/2020 será um dos 
nossos principais desafios ao longo deste ano.

O Sindjus-DF, que já realizou em 2020 uma série de cam-
panhas e ações físicas e virtuais contra esse ataque, sem 

O que esperar de 2021? Muita luta e trabalho pela 
manutenção de direitos e por novas conquistas!

precedentes na nossa história, aos serviços e servidores 
públicos, vai intensificar sua atuação em todas as esferas 
necessárias e conta com o apoio de todos, pois cada contri-
buição faz a diferença. Sabemos que para vencer uma par-
tida um time precisa jogar junto; e nós somos um time que 
existe há trinta anos e vem se renovando, intensificando a 
luta em defesa dos nossos direitos, conquistando espaço e 
vitórias, em que pese todo o esforço dos governos de plan-
tão em prejudicar os serviços e servidores públicos.

Graças a atuação do Sindjus-DF e outras entidades, o dis-
positivo tratando da redução da jornada e do salário em 
até 25% foi retirado do relatório preliminar do relator, 
senador Márcio Bittar (MDB-AC), cuja apresentação ficou 
para 2021, mas outras ameaças aos servidores e serviços 
públicos precisam ser combatidas tanto em relação à PEC 
Emergencial (PEC 186/2019) quanto no que diz respeito ao 
Pacto Federativo (PEC 188/2019).

2021 é o ano de estarmos ainda mais atentos e mobili-
zados, prontos para atender aos chamados do Sindicato, 
que continuará acompanhando todos os temas relevantes à 
categoria com total atenção e apoio especializado dentro e 
fora do Congresso Nacional, agindo sempre que necessário. 
O Sindjus-DF seguirá sua estratégia acertada de atuar em 
conjunto com entidades parceiras, que fortalecem nossas 
frentes de batalha.

Editorial: 



Além das lutas gerais do funcionalismo, a Diretoria do 
Sindjus-DF continuará se dedicando com todo afinco e res-
ponsabilidade às demandas da nossa categoria. E há uma 
pauta prioritária, envolvendo: recomposição salarial e re-
estruturação da carreira, destacando Nível Superior para 
Técnicos (NS), Direito de Advogar, Polícia Judicial e Reen-
quadramento de Auxiliares. Muito já foi feito em relação a 
alguns desses temas, como a Policia Judicial que já é uma 
realidade para os servidores do Poder Judiciário, mas que 
ainda necessita ser incluída em Lei, portanto, vamos levar 
essa luta para dentro do Congresso Nacional.

Este ano teremos muito trabalho na comissão de carreira 
instalada pelo CNJ. O Sindjus-DF espera contribuir da me-
lhor forma para o andamento das discussões, de modo que 
os anteprojetos necessários sejam encaminhados e estejam 
sendo apreciados pelo Poder Legislativo o mais rápido pos-
sível, pois a defasagem salarial da nossa categoria é preo-
cupante, assim como há necessidade de várias atualizações 
na carreira para que possamos ser valorizados.

Importante ressaltar que o NS já foi aprovado na última 
comissão, de modo que a defesa do Sindjus-DF é para que 
o tema seja encaminhado o quanto antes ao Congresso Na-
cional.

Deste modo, 2021 será um ano de muita luta em defesa 
dos nossos direitos, de aprofundarmos nossas conquistas 
e de avançarmos ainda mais. Por exemplo, conquistamos a 
manutenção definitiva dos Quintos, o RRA e a devolução do 
IR sobre auxílio-creche, agora é o momento de garantirmos 
as execuções para que todos recebam aquilo que têm direi-
to. A pandemia atrasou o início das execuções, mas temos 
trabalhado duro para que os servidores possam receber o 
quanto antes o que lhes cabe.

Se em 2020 a luta foi para manter o máximo de servido-
res em trabalho remoto, em função da pandemia, em 2021 
vamos discutir essa nova forma de trabalhar, que veio para 
se tornar uma realidade. Precisamos discutir as condições 
do teletrabalho, pensando na saúde integral dos servidores, 
além de gastos com internet, energia elétrica e outros insu-
mos, por exemplo.

Neste ano, a saúde do servidor será um dos temas de des-
taque do Sindjus-DF, que pretende realizar campanhas, es-
tudos, palestras e ações.

Nos últimos anos, esta Diretoria atuou intensamente para 
evitar aumentos abusivos nos planos de saúde institucio-
nais, contratando assessoria especializada para fazer estu-
dos e impedir que os servidores tivessem prejuízos ainda 
maiores.

Essa atuação continuará de forma ainda mais ampla e pro-
funda. A pandemia e o isolamento social evidenciaram a 
necessidade de se focar na saúde dos servidores, em es-
pecial na saúde mental, trabalhando por mais informação, 
cuidado e qualidade de vida.

O Jurídico do Sindjus-DF terá muito trabalho em 2021, pois 
não vamos permitir que servidor algum seja lesado em seus 
direitos. A luta para fazer valer as decisões vitoriosas em 
relação ao Art. 193 continua. Também queremos o paga-
mento de todos os passivos. E novas ações estão sendo 
formatadas para contemplar os interesses dos servidores.

Além das causas coletivas, a dedicação às causas particula-
res dos filiados continuará em alta. E os atendimentos se-
rão feitos na nova sede do Sindicato, que vai receber ainda 
melhor aqueles que formam o Sindjus-DF, possibilitando um 
tratamento especial e de qualidade, em um ambiente digno 
e à altura da categoria. O Cefis também vem passando por 
profundas melhorias em benefício dos filiados, de suas fa-
mílias e convidados.

Esta Diretoria do Sindjus-DF tem compromisso exclusivo 
com os serviços e servidores públicos, respeita a pauta, as 
decisões e os recursos da categoria, e vai continuar atuando 
dessa forma em 2021, pois foi esse o compromisso assumi-
do e cumprido durante esses anos de muitas lutas e vitórias. 
Uma atuação firme, honesta, ilibada e sem qualquer vincu-
lação político-partidária.

Começamos 2021 com muita esperança, pois juntos somos 
o Sindjus-DF, o maior e melhor Sindicato do Poder Judiciário 
e do MPU de todo o País.

Juntos, realmente somos mais fortes!



A pedido da Diretoria do Sindjus-DF, a assessoria parla-
mentar do Sindicato (Queiroz Assessoria) elaborou um 
relatório com as principais proposições de interesse da ca-
tegoria, que merecem nossa atenção ao longo deste ano. 
Trata-se de um levantamento completo contendo matérias 
contra e a favor dos serviços e servidores públicos.

A assessoria destaca a Reforma Administrativa (PEC 
32/2020) e também outros projetos que impactam nega-
tiva ou positivamente os servidores públicos. Vale a pena 
conferir esse estudo, tomando conhecimento das ameaças 
e também do que pode nos ajudar. Precisamos nos prepa-
rar para os ataques, como redução de jornada e salários, 
quebra de estabilidade, regulamentação do teto remune-
ratório e outros temas relevantes. E também precisamos 
lutar pelas oportunidades, tais como: concessão de apo-
sentadoria especial, direito de advogar, porte de arma para 
servidores, revisão anual de salários, negociação coletiva.

“É importante conhecermos as propostas que estão trami-
tando no Senado e na Câmara dos Deputados e atuarmos 
da melhor maneira, de forma estratégica e unificada, para 
garantirmos que o serviço público seja aprimorado e não 
destruído. Nossa luta é pela valorização dos servidores 
e vamos seguir atuando em várias frentes nesse sentido. 
Além das propostas que já estão no Congresso Nacional, 
a Diretoria do Sindjus-DF está trabalhando por projetos de 
recomposição salarial e reestruturação da nossa carreira”, 
afirmou Costa Neto, coordenador-geral do Sindjus-DF.

Confira o relatório completo em 

sindjusdf.org.br

Sindjus-DF disponibiliza 
levantamento completo 
sobre proposições 
negativas e positivas 
aos serviços e servidores 
públicos que tramitam no 
Congresso Nacional

O governo insiste no engodo de que a Reforma Adminis-
trativa é necessária para cortar gastos relacionados a servi-
dores públicos, que são equivocadamente colocados como 
privilegiados. No entanto, Relatório do Tesouro Nacional 
no ano de 2020 indicou queda nos gastos com salários 
de servidores federais ativos em relação a 2019. Segundo 
o estudo, a despesa com servidores ativos do governo fe-
deral, corrigida pela inflação, diminuiu 3,7% em relação a 
2019.

A prova de que os servidores não podem pagar a fatura 
da crise econômica como quer o governo é que o gasto 
total com servidor hoje é menor do que o registrado em 
1998. Portanto, o funcionalismo custa menos hoje do que 
há 22 anos, atestando que não há inchaço da máquina 
pública nem excesso de despesa.

“O governo continua obcecado para impor cortes de gas-
tos públicos em áreas fundamentais, asfixiando a pres-
tação de serviços e prejudicando a população. Elegeu o 
servidor e os serviços públicos como alvo, querendo redu-
zir salários e privatizar serviços essenciais. Esse discurso 
não cola, pois segue na contramão de dados oficiais. E a 
sociedade vem tomando consciência disso, principalmen-
te em tempos de pandemia, da importância do serviço 
público para o país e do quanto o governo vem adotando 
uma política de sucateamento dos órgãos públicos al-
tamente nociva à população brasileira”, afirmou Costa 
Neto, coordenador-geral do Sindjus-DF.

Reforma Administrativa 
é fraude: despesa com 
servidores hoje é a 
menor em 22 anos



A hashtag para participar do Twittaço desta segunda-feira (1º/2), com início às 19h, é a seguin-
te: “VacinaÉServicoPublico”.

Trata-se de uma alusão à importância do serviço público, que além de trabalhar por saúde, edu-
cação, transporte, segurança e justiça de qualidade para todos, é o responsável pelas pesquisas 
com vacinas e por aplicar a vacinação, e também é o caminho para o desenvolvimento do País, 
a cura para a crise econômica.

Participe desse Twittaço que tem como mote “Vacina para todos, não à privatização e não à 
Reforma Administrativa”.

Participe do Twittaço 
de hoje, às 19h, com 
#VacinaÉServicoPublico

Juntos, realmente somos mais fortes!



Após o recesso, o Poder Legislativo retoma os trabalhos e 
o Sindjus-DF volta a divulgar os destaques da semana rela-
cionados às pautas da Câmara, do Senado e do Congresso 
Nacional. Este trabalho é resultado da parceria entre a Di-
retoria do Sindicato e a Queiroz Assessoria visando manter 
o servidor bem informado sobre temas de seu interesse.

A Diretoria do Sindjus-DF continua trabalhando dentro e 
fora do Congresso Nacional contra a Reforma Administrati-
va, promovendo os estudos e enfrentamentos necessários. 
O Sindicato já produziu várias campanhas em defesa dos 
serviços e servidores públicos e vem mais novidade por aí.

Sindjus-DF divulga destaques da agenda 
do Congresso Nacional desta semana

Especial Brasília 60 anos. Sérgio Lima/Poder360 13.04.2020

a g e n d a

Nesta segunda-feira (1º/2) estão previstas as eleições 
para as mesas diretoras do Senado (a partir das 14h) e da 
Câmara dos Deputados (a partir das 19h). O Sindjus-DF já 
enviou uma carta aberta a todos os candidatos discorren-
do sobre a importância de se combater as pautas-bombas 
contra os serviços e servidores públicos.

Na próxima quarta-feira (3/2), às 16h, o Congresso Na-
cional realizará sessão solene objetivando a inauguração 
da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura.



A edição número 46 do boletim Olhar Político, produzido pela Queiroz Assesso-
ria, que é a assessoria parlamentar do Sindjus-DF, traz como destaque a retoma-
da das atividades Legislativas, a Agenda Legislativa Prioritária das duas casas 
para 2021 e o calendário prospectivo deste ano.

O boletim Olhar Político tem por objetivo reunir pautas que afetaram o cenário 
político brasileiro trazendo uma avaliação técnica sobre cada uma delas, com 
quadros comparativos, infográficos e detalhamento sobre a tramitação das pro-
postas.

O material é disponibilizado gratuitamente para os filiados do Sindjus-DF.

Nova Edição do Olhar Político 
traz destaques da agenda do 
Congresso para este ano


