
 

 

 

 

   

Ofício nº 393/2022secp  

Brasília, 18 de agosto de 2022. 

Aos Sindicatos filiados à Fenajufe 

 

Assunto: convoca sindicatos filiados a enviarem representação para Brasília na semana 

de 29/8 a 2/9/2022.  

 

Senhores Dirigentes Sindicais, 

 

A Fenajufe – Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário 

Federal e Ministério Público da União, cumprimentando Vossas Senhorias, convoca os 

sindicatos filiados a enviarem pelo menos dois representantes de cada entidade na semana de 

29/8 a 2/9 para cumprir calendário de atividades da Fenajufe e do conjunto do funcionalismo 

público aprovado pelo Fonasefe, em Brasília. 

Essa semana que encerra o mês de agosto e inicia setembro será importantíssima tendo 

em vista que é prazo para o Ministério da Economia enviar a Proposta Orçamentária para 

2023 ao Congresso Nacional, para o envio dos anteprojetos de lei do PJU e MPU com a 

recomposição salarial dos servidores e servidoras do Judiciário e do MP e ainda previsão de 

esforço concentrado no Congresso Nacional.  

Diante da relevância dessa semana, a Fenajufe convoca os sindicatos para cumprirem 

agenda de pressão sobre os parlamentares e líderes do Senado para garantir a inclusão na 

ordem do dia do PL 3662/2021, que permite a mudança de escolaridade para nível superior 

(NS) para o ingresso na carreira do cargo de técnico e para garantir que o STF e PGR enviem 

os anteprojetos de lei com a recomposição salarial dos servidores e servidoras do PJU e MPU. 



 

 

 

 

   

O Fonasefe (Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais)  

resolveu realizar uma jornada de lutas em Brasília neste mesmo período (29/08/22 à 02/09/22) 

coincidindo com o esforço concentrado do Congresso Nacional e com a realização de Ato 

Público em defesa da servidora, do servidor e dos serviços públicos, no auditório Nereu 

Ramos na Câmara dos Deputados no dia 31/08/22, às 14 horas. Além desses, também serão 

incorporados outros encaminhamentos aprovados na reunião ampliada do Fonasefe. 

Assim que possível, encaminharemos mais informações sobre as atividades a serem 

desenvolvidas e sobre o calendário que já tem a seguinte atividade: 

29/08 a 2/9 – Jornada de Lutas em Brasília e previsão de esforço concentrado no 

Congresso Nacional  

31/08 – (quarta-feira)  

➢ 14 horas - Ato Público em defesa dos(as) servidores(as) e dos serviços públicos, no 

auditório Nereu Ramos na Câmara dos Deputados. 

A Fenajufe orienta os sindicatos filiados já se organizarem e adquirem as passagens e 

hospedagens com antecedência a fim de conseguirem melhores preços. Pede que informem os 

nomes, número de celular e e-mails dos representantes para o endereço eletrônico 

fenajufe@fenajufe.org.br para construção do grupo de WhatsApp.   

Sendo o que se apresenta para o momento, apresentamos nossas saudações sindicais, 

Atenciosamente  

 

Lucena Pacheco Martins Soraia Garcia Marca 

Coordenadora Geral Coordenadora de Administração e Finanças 
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