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Circular Ofício nº 195/2021secp  

Brasília, 05 de novembro de 2021. 

Aos Sindicatos Filiados 

 

Assunto: luta contra a PEC 32/2020 e PEC 23 – Fenajufe convoca sindicatos a enviarem 

caravanas/representações/delegações para Brasília (8 a 12/11), encaminha orientações 

para atuação nos próximos dias e encaminha anexo relatório da reunião da Campanha 

Fora Bolsonaro.  

 

Prezados(as) Dirigentes Sindicais, 

 

Infelizmente não podemos encerrar a semana comemorando uma derrota do governo, a 

atuação do presidente da Câmara Arthur Lira (PP/AL) surtiu efeito em favor da política 

eleitoreira do Presidente Bolsonaro. Ele conseguiu os votos suficientes para aprovar em 

primeiro turno a PEC 23, que estabelece o parcelamento dos precatórios, que são dívidas da 

União que já tiveram o pagamento determinado por decisões da Justiça e que não cabem mais 

recurso, portanto, precisam ser pagas.  

Se aprovada, a Proposta de Emenda Constitucional 23 estabelecerá um teto para 

pagamento dos precatórios e parcelamento dos valores em 10 anos. Nestes precatórios estão 

incluídos os pagamentos de ações como revisões de aposentadorias e de salários de servidores 

e dívidas da União com estados, que demoraram anos para serem julgadas. 

De acordo com nossa assessoria parlamentar, Queiroz Assessoria, na semana de 08 a 12 

de novembro a prioridade do Plenário da Câmara dos Deputados continuará sendo a votação da 

PEC 23/2021, que versa sobre o pagamento de precatórios judiciais. A expectativa é que o 

presidente Arthur Lira (PP/AL) convoque sessão deliberativa do Plenário da Casa já para 

segunda-feira (08), para retomar a discussão e votação dos 11 Destaques para Votação em 

Separado oferecidos à matéria na votação em primeiro turno. E até quarta-feira seja deliberado 

o segundo turno da PEC dos precatórios. 
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Considerando que o texto-base foi aprovado em primeiro turno com margem apertada de 

apenas 4 votos, é provável que o governo jogue pesado para que os parlamentares venham a 

Brasília, de modo a ampliar a margem de votos para aprovação da matéria.   

Em relação ao timing político, a tendência continua sendo que a reforma administrativa 

seja mantida em segundo plano até que a atual agenda prioritária do presidente Arthur Lira 

(PP/AL) e do Palácio do Planalto – que passam pelas PECs 5/2021, que versa sobre as 

atribuições e a composição do CNMP (a PEC poderá ser votada ainda nesta semana); e; além 

da MP 1061/2021, que converte o Bolsa Família em Programa Auxílio Brasil – seja finalizada. 

Além disso, pode-se afirmar que a probabilidade de inclusão em pauta da reforma 

administrativa em 2021 continua em tendência de queda (baixa probabilidade). 

O fato é que a atuação do parlamento brasileiro, seja votando a PEC dos precatórios, seja 

votando a PEC 32 (reforma administrativa) tem sido de ataque aos trabalhadores, seguindo a 

política do governo Bolsonaro, que por sua vez cumpre a cartilha de Estado mínimo do 

“mercado”.  

Outra informação a nós passada pelo consultor parlamentar Vladimir Nepomuceno é que 

o presidente da Câmara está convocando sessão para o final do dia da próxima segunda-feira, 

8/11, com corte de ponto e desconto aos deputados que não estiverem presentes. Ou seja, o 

presidente Arthur Lira (PP/AL) vai jogar pesado para finalizar a votação da PEC 23, na Câmara, 

na próxima semana, para poder atuar pela aprovação da PEC 32 antes do final do ano.   

Por isso, devemos intensificar nossa atuação e seguir utilizando todos os meios possíveis 

para derrotar essa política. Neste sentido, a Fenajufe orienta seus sindicatos filiados: 

1. 6 e 7/11 - Forte pressão sobre os parlamentares neste final de semana 

a. Fazer visitas/atos nas casas dos parlamentares, principalmente daqueles do PDT e 

PSB que votaram favoráveis a PEC 23 (precatórios) a fim de constrangê-los a reverem 

o voto dado em favor da PEC 23. 

b. Redes Sociais - Não devemos dar sossego aos parlamentares durante o final de semana, 

para isso devemos utilizar também as redes sociais para enviar mensagens contra a PEC 

32 (reforma administrativa) e a PEC 23 (precatórios).   

Utilize o Mobiliza Fenajufe - plataforma lançada pela Federação para que as 

servidoras e servidores do PJU pressionem os deputados a votarem contra a reforma 
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administrativa. Selecione o estado e envie mensagens pelo Facebook, Twitter, 

Instagram e WhatsApp. Você pode ainda personalizar um e-mail para o(a) deputado(a). 

Na “pastinha”, você acessa dados como as bases eleitorais do(a) parlamentar. (Link de 

acesso: https://bit.ly/3jsFvwu) 

Podemos utilizar também o Observatório da PEC 32 - Ferramenta importante 

disponibilizada pela Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços Públicos. É 

atualizado diariamente com os nomes dos favoráveis, contrários e indecisos para que 

as entidades utilizem na pressão aos parlamentares. (Link para acesso: 

https://bit.ly/3qcaLTO) 

2. 8 a 12/11 - Fenajufe convoca caravanas/representações/delegações para Brasília  

A Fenajufe convoca os sindicatos filiados a enviarem caravanas, representações ou 

delegações para Brasília na próxima semana para cumprir as atividades organizadas 

pelas entidades que compõem o Fonasefe e Operativa das Centrais Sindicais, como 

corredor de pressão aos parlamentares no aeroporto de Brasília, atos no anexo II da 

Câmara dos Deputados, visitas aos gabinetes dos deputados, entre outras atividades.   

Registramos que o acesso à Casa por visitantes continuará restrito, sendo mantida 

a atual regra que exige autorização prévia de gabinetes ou de lideranças partidárias e a 

cobrança de comprovante de vacinação para adentrar no Congresso Nacional. 

8 e 9/11 - Nos Estados – importante que os sindicatos organizem, junto aos Fóruns Estaduais, 

atividades de pressão nos aeroportos dos Estados, por ocasião dos deslocamentos dos 

parlamentares para Brasília. 

9/11 (terça-feira) 

• manhã - corredor de pressão aos parlamentares no aeroporto de Brasília 

• tarde (14h) – pressão no anexo II da Câmara dos Deputados 

10 e 11/11 - atividades junto aos parlamentares na Câmara dos Deputados (visitas aos gabinetes)  

3. PEC 23 (precatórios) – durante a semana, a Operativa das Centrais e a Fenajufe orienta 

as entidades apoiarem e articularem iniciativas, reuniões e outras atividades para atuar 

contra a PEC 23. 

4. 13/11 – 8h30 - Plenária Nacional dos servidores e servidoras das três esferas (virtual) 

https://bit.ly/3jsFvwu
https://bit.ly/3qcaLTO
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A Fenajufe conclama os sindicatos filiados a divulgarem e convocarem os(as) servidores 

(as) para participarem da Plenária Nacional dos(as) servidores(as) das três esferas. A Plenária 

ocorrerá no sábado, dia 13/11, as 8h30min, por videoconferência e está sendo organizada pela 

Operativa do setor público das Centrais Sindicais e Fonasefe.  

A Plenária tem objetivo de avaliar a conjuntura, organizar os(as) trabalhadores(as) do 

setor público para fortalecer e ampliar a mobilização de defesa dos serviços públicos e atuação 

contra a PEC 32 e demais ataques do governo Bolsonaro e traçar novos rumos da luta, para isso 

contará com a contribuição do Dieese e Diap e com avaliação das Centrais e entidades das três 

esferas (municipal, estadual e federal).  

A plenária servirá também para projetar um calendário de mobilização com data definida 

pelo conjunto dos(as) servidores(as) como dia de paralisação nacional. Por isso, durante o 

evento será consolidado o texto de um manifesto que indicará data para o Dia Nacional de 

Mobilizações, Atos e Paralisações ainda no mês de dezembro. A operativa das Centrais está 

indicando o 8/12 para esse Dia Nacional de Mobilizações, Atos e Paralisações. 

A Fenajufe avalia como fundamental a participação das direções dos sindicatos e 

também de servidores(as) do PJU e MPU nesta plenária, demonstrando assim a unidade 

do movimento nacional de servidores(as) municipais, estaduais, federais e dos diversos 

outros setores da sociedade na luta em Defesa dos serviços e servidores(as) públicos. 

Como participar da Plenária Nacional? 

Para participar da Plenária é necessário fazer a inscrição pelo seguinte link: 

https://bit.ly/31xd09S 

Como de costume, pedimos aos sindicatos que enviem para fenajufe@fenajufe.org.br 

os nomes completos, CPF, WhatsApp com DDD dos(as) representantes que virão para Brasília 

entre os dias 8 a 12/11, para inclusão no grupo de WhatsApp organizativo da semana. 

A Fenajufe ainda envia, em anexo, a síntese da Reunião Ampliada da Campanha Fora 

Bolsonaro realizada no dia 28 de outubro, que aprovou entre outras datas o dia 20 de novembro 

como dia do #ForaBolsonaroRacista, conforme pode-se verificar no trecho do relatório a seguir: 

“20 DE NOVEMBRO: #FORABOLSONARORACISTA - O Dia da 

Consciência Negra de 2021 se apresenta como oportunidade para união de 

https://bit.ly/31xd09S
mailto:fenajufe@fenajufe.org.br


 

 

 
 

5 

vozes de resistência contra o racismo, a violência, a fome, a carestia e o 

desemprego que agride e mata o povo negro e a população pobre do Brasil. 

Bolsonaro é responsável por isso, através do seu discurso e do seu governo. 

Queremos todos e todas terra, comida, trabalho, renda, moradia, transporte 

digno, saúde e educação. Queremos viver com respeito, num país livre do 

racismo! E por isso estaremos todos e todas nas ruas no dia 20 de novembro! 

(...) 

13 de novembro - Marcha contra a Fome (Frente Povo Sem Medo) 

20 de novembro - #FORABOLSONARORACISTA em todo o Brasil 

04 de dezembro - Dia de Mobilização das Mulheres: Bolsonaro Nunca Mais 

26 de janeiro - Marcha de Abertura do Fórum Social Mundial pela Justiça e 

Democracia e do Fórum Social das Resistências” 

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

luta. 

 

 

Fabiano dos Santos Lucena Pacheco Martins 

Coordenador Geral Coordenadora de Comunicação e Imprensa 

 

 

 


