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No próximo dia 26, o Sintrajud realiza 
assembleia geral extraordinária para 
debater a Campanha Salarial Unificada 
e o calendário de mobilização; eleger 
os(as) delegados(as) do Sintrajud à 
Reunião Ampliada da Fenajufe, que 
acontecerá no dia 09 de agosto, às 

10h, em Brasília; e outros assuntos 
de interesse da categoria. O encontro 
será às 15h, no auditório do Sintrajud, 
na Rua Antonio de Godoy, nº 88, 15ª 
andar. Participe!  
No mesmo dia, às 10h, o Conselho 
de Base do Sintrajud, formado por 

diretores de base, diretores executivos 
e representantes do Núcleo dos 
Aposentados, se reúne para debater 
conjuntura, campanha salarial e a 
retomada da mobilização em agosto. 

Leia os editais na página 6.

No dia 26/07, Conselho 
de Base e assembleia vão 
definir retomada da luta

“A greve é a essência da democracia”
A declaração é do magistrado e jurista Jorge 
Souto Maior durante ato que pediu a read-
missão dos 42 trabalhadores demitidos por 
terem feito greve no Metrô. 
Página 7

TRT-2: plano de saúde terá reajuste
Operadora NotreDame quer aumento de 
23% nas mensalidades. Sindicato convoca 
assembleia na JT da Barra Funda para 
discutir o assunto com servidores.  
Página 5

Ampliada da Fenajufe
Reunião ampliada aprova atos e indicativo de greve nacional em 
agosto. Calendário será debatido nos estados. 
Página 3

Posse da nova diretoria 
Após assumir as atividades durante assembleia de greve, nova dire-
toria do Sintrajud reforçou compromisso com a luta.
Página 4

Jesus CarlosJoana D’arc

Repressao

Um jogo de imagens para 
refletir se o que vivemos 
hoje se parece com o 
que ocorreu durante a 
Ditadura Civil-Militar. 
Pagina 8´
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Entidades se preparam para 
intensificar pressão pela PEC 555

Mobilização na primeira semana de agosto terá manifestações em várias capitais

A publicação do edital do próximo 
concurso da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), para téc-
nicos e especialistas em regulação, já 
mostra os efeitos da Reforma da Pre-
vidência, implantada pelos governos 
Lula e Dilma Rousseff (PT). Cerca de 
metade dos vencimentos dos cargos 
que oferecem vagas no edital provém 
de gratificações de desempenho.

Com isso, o governo evita que a 
aposentadoria dos servidores tenha 
impacto sobre o Fundo de Previdên-
cia Complementar dos Servidores 
Públicos (Funpresp), já que as grati-
ficações não entram no cálculo. Ao 
mesmo tempo, essa forma de remu-
neração retira dos aposentados o di-
reito à integralidade dos vencimentos 
e à paridade com os não aposentados.

Trata-se do mesmo mecanismo que 
fundamenta o Funpresp-Jud, criado 
para complementar a aposentado-
ria dos servidores do Judiciário (leia 
aqui). Para garantir uma aposentado-
ria em valores superiores ao teto do 
Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), o servidor deverá contribuir 
com o regime complementar, cuja 
adesão é facultativa. É importante 
lembrar que, também no Judiciário, 
as gratificações compõem uma fatia 

cada vez maior da remuneração dos 
servidores. 

No caso do concurso da Anatel, 
para o cargo de analista administra-
tivo, por exemplo, a remuneração 
oferecida é de R$ 10.543,90, sendo o 
vencimento básico de R$ 5.235,90 e o 
restante composto pela Gratificação 
de Desempenho de Atividade Técni-
co-Administrativa (GDATR). 

Concurso da Anatel mostra efeitos 
perversos do Funpresp

Metade dos vencimentos vem de gratificações e servidor ficará 
sem aposentadoria integral

Associações e sindicatos prepa-
ram para a primeira semana de 
agosto uma mobilização pela apro-
vação da PEC 555/2006, que extin-
gue gradualmente a contribuição 
previdenciária dos aposentados e 
pensionistas do serviço público. A 
contribuição foi criada pela Emen-
da Constitucional 41, de 2003, co-
nhecida como a Reforma da Previ-
dência do governo Lula.

Uma reunião de articulação 
para planejar a mobilização foi 
realizada na sede da Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil (Anfip), 
em Brasília, no dia 10 de julho. 
O grupo pretende promover ma-
nifestações em Belo Horizonte, 
Natal, Porto Alegre, Recife, Rio 
de Janeiro e São Paulo. Uma nova 
reunião ocorreu em 16 de julho, a 
fim de definir as estratégias, datas 
e locais dessas manifestações.

Participaram do encontro repre-
sentantes das entidades que for-
mam a Frente Nacional em Defesa 
da PEC 555/2006: Confederação 

dos Aposentados e Pensionistas 
do Brasil (Cobap), Movimento dos 
Servidores Públicos Aposentados 
e Pensionistas (Mosap), Sindifis-
co Nacional, Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais do Trabalho 
(Sinait), Associação dos Servido-
res Aposentados e Pensionistas 
da Câmara dos Deputados (ASA-
-CD), Sindicato dos Servidores do 
Poder Legislativo (Sindilegis) e 
Confederação dos Servidores do 
Poder Legislativo e dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Confelegis).

Além da aprovação da PEC 555, 
as entidades lutam pelo Projeto de 
Lei 4434/2008, que corrige as apo-
sentadorias do INSS de acordo 
com o número de salários da épo-
ca da concessão. As matérias estão 
prontas para votação no plenário 
da Câmara dos Deputados.

Cartas para pressionar parlamentares
A PEC 555 chegou a ser pautada 

pelo presidente da Câmara, Hen-
rique Eduardo Alves, para votação 
no dia 2 de junho, depois de uma 

manifestação dos servidores que 
lotou o auditório Nereu Ramos, da 
Câmara, no final de maio. O pro-
testo teve a presença de servidores 
do Judiciário Federal e do MPU e 
recebeu o apoio de 29 deputados, 
que compareceram ao ato.

Mas a proposta foi retirada da 
pauta, supostamente por interfe-
rência direta do governo de Dilma 

Rousseff (PT), por meio do minis-
tro da Previdência, Garibaldi Al-
ves Filho. 

A Anfip colocou em seu site 
uma página para que as pessoas 
enviem cartas aos deputados e se-
nadores, pedindo que a PEC 555 
volte à pauta de votação da Câma-
ra. O endereço é: http://www2.an-
fip.org.br/FaleCongresso/.

Anfip

Quarta-feira, 16 de julho de 2014

Aposentados

Cartaz da campanha lançada no ano 
passado pelos servidores federais contra a 

Reforma da Previdência, aprovada durante o 
escândalo do mensalão.

10.07.14 - Reunião das entidades que compõem a Frente Nacional de 
Defesa da PEC 555/2006
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O projeto de reposição das per-
das salariais para os servidores do 
Judiciário Federal e do MPU só 
será aprovado com forte mobili-
zação da categoria e nova greve. É 
necessário pressionar tanto a cúpu-
la do Judiciário e da Procuradoria-
-Geral da República, quanto o go-
verno Dilma Rousseff (PT).

Com essa constatação, os servi-
dores aprovaram novo calendário 
de luta, no dia 6 de julho, durante 
a reunião ampliada convocada pela 
federação nacional (Fenajufe). Es-
tão previstos atos nos estados e em 
Brasília e indicativo de nova greve 
nacional para 14 de agosto. As pro-
postas serão levadas para avaliação 
pela base da categoria. 

Pressionar Lewandowski e Dilma
Ao longo dos debates, os servi-

dores analisaram os resultados da 
campanha salarial e concluíram que 
será necessária ainda muita pressão 
sobre o Supremo Tribunal Federal 
e o governo para que o projeto de 
reposição avance. Os trabalhadores 
querem que o novo presidente do 
STF, Ricardo Lewandowski, enfren-

te a já anunciada política do Planalto 
de bloquear qualquer previsão orça-
mentária para reajustes salariais.

A proposta de substitutivo foi apre-
sentada na mesa de negociação que 
reuniu a federação e os tribunais su-
periores, mas não recebeu a assinatu-
ra do então presidente Joaquim Bar-
bosa. Acabou não sendo acatada pelo 
deputado federal João Dado (SDD-
-SP), relator do projeto salarial na 
Comissão de Finanças e Orçamento 
da Câmara. O deputado deu parecer 
favorável à aprovação do PL, condi-
cionado à previsão orçamentária, mas 
não aceitou a mudança solicitada pelo 
STF (Leia mais nesta página).

“O calendário do orçamento é 
decisivo e ele passa tanto pelo Judi-
ciário quanto pelo governo. E sem 
mobilização e muita pressão não 
vamos conseguir garanti-lo. As 
articulações em Brasília e nos ga-
binetes são importantes, mas não 
resolvem. Não vamos resolver pela 
cúpula e essa é uma discussão que 
tem que ser feita na base, com cada 
servidor”, alertou Tarcísio Ferreira, 
da direção da Fenajufe e da base do 
Sintrajud.

Fenajufe: preparar nova greve 
para que STF e Dilma negociem

Reunião ampliada aprova atos e indicativo de greve nacional em agosto. Calendário será debatido nos estados

14 a 25 de julho - Visitas aos locais de trabalho em São Paulo; 
25 de julho - Assembleia na JT - Fórum Ruy Barbosa;
26 de julho - Reunião do Conselho de Base Sintrajud; 
26 de julho - Assembleia Geral Sintrajud;
17 de julho a 8 de agosto - Rodada de assembleias nos estados e DF para preparar a greve;
Início de agosto - Mobilização pela aprovação da PEC 555/2006;
7  de agosto - Dia nacional de luta nos estados, com ato conjunto no STF;
9  de agosto - Reunião ampliada da Fenajufe;
14  de agosto - Indicativo de greve nacional por tempo indeterminado, a ser submeti-
do às assembleias de base;
13 e 14 de setembro - Encontro de Saúde e sobre o Processo Judiciário Eletrônico (PJe).

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

Relator refaz parecer e deixa claro 
que STF tem que assumir PL

Substitutivo do PL 6613 segue não acatado, mas servidores avaliam que novo texto abre espaço para negociação 

Relator na Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara (CFT) do 
PL 6613/09, João Dado (SDD-SP), 
reformulou o seu parecer, deixan-
do mais evidente a necessidade da 
presidência do STF assinar e assu-
mir a defesa da proposta. 

O parlamentar aponta que o pro-
blema é a assinatura do presidente 
do STF e minimiza a alteração do 
mérito da proposta, confirmando 
que a questão é política e não téc-
nica. O novo relatório foi protoco-
lado na CFT na terça-feira (15).

O relatório se refere ao substitu-
tivo ao PL 6613 original entregue 
a João Dado pelo diretor-geral do 
Supremo, Miguel Fonseca.

Mudanças
Neste relatório, João Dado exclui 

a ressalva que se referia ao aumen-
to do impacto financeiro do pro-
jeto e reformula a suposta impos-
sibilidade da CFT alterar o mérito 
do projeto, frisando que a redução 
de 15 para 13 padrões na carreira já 
está em vigor. 

As mudanças no relatório foram 

feitas após o parlamentar receber 
dirigentes da Fenajufe. Servidores 
defendem que o relator encaminhe 
o substitutivo acordado na mesa de 
negociação no STF, em meio à gre-
ve da categoria. Mas a pressão dos 
trabalhadores é também para que 
o substitutivo seja defendido pela 
presidência do Supremo e respeita-
do pela presidente Dilma Rousseff 
(PT) na previsão orçamentária da 
União para 2015 – o que o governo 
já disse que não quer fazer.

Análise da assessoria parlamentar
O relator, portanto, não incorpo-

ra a tabela do substitutivo ao novo 
parecer, embora sinalize não ver 
problemas na proposta além da au-
sência da assinatura do presidente 
do STF e da necessidade de que 
seja adequada à previsão orçamen-
tária da União. 

Segundo o assessor parlamentar 
Thiago Rego, da ‘Toninho Asses-
soria & Consultoria’, para acatar o 
substitutivo o relator teria que in-
corporar a nova tabela ao PL 6613 
por meio de uma emenda, o que 

ele não fez. A única emenda apre-
sentada é a mesma da versão ante-
rior, a que se refere à necessidade da 
adequação orçamentária para que o 
projeto entre em vigor. Mas ao lon-
go do relatório, o deputado parece 
tentar deixar o cenário livre para 
um eventual acordo político em tor-
no da proposta – o que, obviamente, 
ainda não existe.  “Embora ele tenha 
feito as ressalvas [às mudanças de 
mérito], ele deixa o caminho aber-
to para o substitutivo”, disse Thiago 
Rego, à reportagem.  

Emendas
O parecer reformulado também 

altera o posicionamento com re-
lação a algumas emendas aprova-
das na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público 
(Ctasp), cuja compatibilidade fi-
nanceira havia sido negada no re-
latório anterior e que agora foram 
aceitas no novo texto. Dentre elas, 
segundo a assessoria parlamentar 
da federação, está a que derruba 
o limite do vencimento básico do 
analista judiciário a 75% do sub-

sídio de juiz federal substituto. A 
análise detalhada das implicações 
destas emendas ainda está sendo 
feita pelas assessorias das entidades 
sindicais.

a) As adaptações solicitadas 
na tabela de vencimentos 
reduzindo de 15 para 13 a 

quantidade de padrões de cada 
cargo alteram o mérito do plano 

contido no PL 6613, de 2009, 
e a ampliação da GAJ de 50% 
para 90%, mas ambas já estão 

recepcionadas e validadas na Lei 
n 12.774, de 2012, em vigência;

b) qualquer ajuste em projetos 
de lei deve ser encaminhado 
pelos titulares dos Órgãos do 
Poder Judiciário, que detém o 
poder de iniciativa, conforme 

dispõe o art. 96, inciso II, alínea 
“b” da Constituição Federal. 

A íntegra das duas 
ressalvas do relator ao 

substitutivo é a seguinte:

06.07.14 - Ampliada aprova calendário de lutas do segundo semestre

Joana D’arc
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O chamado à continuidade da luta 
marcou a posse da nova diretoria do 
Sintrajud, que ficará à frente da enti-
dade no triênio 2014/2017. “A nova 
direção merece o nosso cumprimen-
to, apoio e reconhecimento. Nossa 
entidade é um esforço de uma doa-
ção coletiva e o Sintrajud é um polo 
aglutinador de lutas”, disse Adilson 
Rodrigues, servidor da JF Santos e 
coordenador da Fenajufe.

A cerimônia ocorreu na sexta-fei-
ra, 11, com a presença de servidores, 
familiares, diretores da gestão ante-
rior e entidades parceiras. O cenário 
que se apresenta para os 17 novos 
diretores é de fortalecimento da tra-
jetória construída ao longo dos 18 
anos de luta do sindicato.   

“Este é um momento importante 
de transição entre os companheiros 
que deixam a direção, os que ficam 
e os que iniciam a luta. Estamos 
deixando que a direção tome o seu 
rumo, a sua forma de organização e 
de gestão, mas nós não estamos dei-
xando a luta. Continuamos juntos 
à direção que elegemos”, ressaltou 
Fausta Fernandes, da JF de Taubaté, 
representando a gestão anterior.

Paulo Barela, da Secretaria Exe-
cutiva Nacional da CSP-Conlutas, 
lembrou o movimento paredista 
construído no primeiro semestre em 
cinco estados, ressaltando que este 
foi uma “demonstração dos objeti-
vos de organizar o conjunto da classe 
a fazer o enfrentamento ao estado 
de opressão que estamos vivendo no 
país”. “O desafio é grande e vocês têm 
a tarefa importantíssima de seguir a 
trajetória de luta que tem sido desen-
volvida ate agora”, completou.

Para Raquel Morel, servidora do 
TRE-SP e membro da nova direto-
ria, entre as tarefas assumidas pela 
gestão está o fortalecimento da luta 
nacionalmente, independente do 
governo  e das administrações dos 
tribunais.  “Fomos eleitos em meio a 
uma greve, num momento de luta, e 

Faleceu na terça-feira, dia 8 de ju-
nho, Plínio de Arruda Sampaio em 
decorrência de um câncer nos os-
sos. Plínio tinha 83 anos e estava in-
ternado há mais de um mês no hos-
pital Sírio-Libanês de São Paulo. O 
companheiro, que militou por mais 
de cinco décadas, foi homenageado 
durante a posse da nova diretoria. 

A ausência de Plínio será senti-
da pelas agremiações de esquerda 
no Brasil. Em nota, o PSOL se so-

lidariza com a família de Plínio, 
“um dos maiores lutadores socia-
listas e colaboradores do partido”. 
Zé Maria, do PSTU, em nota, afir-
ma: “a melhor homenagem que 
podemos prestar a ele é dar conti-
nuidade à luta contra toda forma 
de exploração e opressão contra a 
classe trabalhadora”.

O Sintrajud se solidariza com a 
família e companheiros de luta de 
Plínio de Arruda Sampaio.

Nova diretoria assume 
compromisso com a luta  

O desafio da nova gestão foi ressaltado pelos presentes na cerimônia de posse, ocorrida na sexta, 11

Falece Plínio de Arruda Sampaio

Fotos Jesus Carlos

isso deve ser valorizado. Nossa prin-
cipal tarefa é fazer com que essa cate-
goria lute, trabalhe e se defenda dos 
ataques que vem sofrendo tanto do 
governo federal quanto do comando 
autoritário que existe no Judiciário.”

“Vamos atuar junto com a catego-
ria e fazendo com que [a categoria] 
participe mais dessa organização. 
Fazer com que a base de amplie. Va-
mos trabalhar para que o Sintrajud 
seja um polo aglutinador da unidade 
daqueles que lutam e que têm dispo-
sição de transformar essa sociedade”, 
finalizou a diretora.

Trabalhadores saúdam a nova  
diretoria do Sintrajud

A atuação do Sintrajud na defesa 
dos servidores federais, trabalhado-
res em geral, nas diversas lutas sin-

dicais, sociais e políticas do país foi 
destacada na cerimônia de posse da 
nova diretoria da entidade.

Para Ismael da Silva de Souza, di-
retor do Sindsef-SP, o compromisso 
do Sintrajud em fortalecer a unida-
de com o funcionalismo federal é 
fundamental. “O patrão é o mesmo”, 
disse, ressaltando a importância da 
luta unificada, pois os ataques con-
tra os servidores tende a aumentar.

Opinião semelhante tem Nelson 
Barbosa, do Sindsprev-SP, para 
quem as diferentes categorias do 
funcionalismo têm tudo para uni-
ficar bandeiras e “construir uma 
grande greve”. Ele enfatizou a im-
portância da atuação do Sintrajud 
na Fenajufe e na construção da 
CSP-Conlutas. O que foi ressaltado 
por Paula Pasca, em nome da Cen-

tral Sindical e Popular.
Representando a Aojustra, Thiago 

Duarte, Ojaf do TRT-2, disse que 
serão “três anos de muita luta e de-
safios pela frente”.

Servidor do TRT-15, Ronald Fu-
magali saudou a nova diretoria em 
nome do movimento LutaFenaju-
fe, explicando que este movimento 
sempre teve total apoio do Sintrajud. 
“Foi o LutaFenajufe que encabeçou a 
campanha pela desfiliação da Fena-
jufe da CUT, essa campanha foi capi-
taneada pelo Sintrajud”, disse.

Representando o PSTU, Ana Lui-
za de Figueiredo Gomes, servido-
ra do TRF-3, disse que a repressão 
contra os trabalhadores “não foi só 
durante a Copa”. “Para enfrentar-
mos isso, precisamos de sindicatos 
como o Sintrajud: de luta e classista”.

11.07.14 - Novos diretores durante cerimônia de posse

11.07.14 - Raquel Morel  (TRE) representou a 
diretoria eleita na mesa de cerimônia

11.07.14 - Servidores e diretores acompanham a 
posse no auditório do Sintrajud
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O balanço da greve do primeiro 
semestre e a preparação para a re-
tomada do movimento em agosto 
já começaram na Baixada Santis-
ta. A diretora do Sintrajud Lynira 
Sardinha fez uma série de visitas 
aos locais de trabalho para con-
versar com os servidores sobre a 
organização da categoria e os pró-
ximos passos da mobilização.

Na Justiça do Trabalho do 
Guarujá, Lynira parabenizou a 
construção do movimento pa-
redista no município, que foi 
organizado pela base e atingiu 
adesão histórica no prédio. A or-
ganização dos servidores da JT 
Guarujá serviu de exemplo para 
outros fóruns e fortaleceu a gre-
ve  na Baixada Santista. 

“É importante vermos com clare-
za o quanto avançamos, de onde sa-
ímos e onde estamos hoje”, disse Ly-
nira aos servidores. “Nossa luta não 
pode parar no meio do caminho 
ou retroceder, devemos avançar e 
cumprir as tarefas necessárias para 
romper a política de congelamento 
salarial e unificar a categoria.”

As conversas com a base são 
uma etapa essencial e devem ser 
realizadas em todo o Estado para 
a preparação de um forte movi-
mento paredista em agosto.

Os diretores do Sintrajud Sa-

Na Baixada, visitas aos fóruns 
preparam nova paralisação

Conversas na base fortalecem organização da categoria para greve em agosto

TRT-2 anuncia reajuste 
nos valores do plano de saúde

A Advocacia Geral da União não 
apresentou os cálculos de 105 ser-
vidores na ação dos Quintos, ale-
gando não ter recebido do TRF-3 
e da Justiça Federal as informações 
que subsidiariam os cálculos. Isso 
os deixou de fora da lista dos pre-
catórios emitidos em 27 de junho. 

Os precatórios que foram emiti-
dos dizem respeito aos valores que 
a União reconhece como devidos. 
Como ela não apresentou os cál-
culos desses servidores e sequer se 
manifestou sobre eles, ainda não 
há valores incontroversos para 
esta parcela de servidores.

O Sintrajud apresentou os va-
lores de todos os servidores que 
estavam na lista e tomou todas as 
medidas para que nenhum servi-
dor ficasse para trás. Por diversas 
vezes, o próprio magistrado res-
ponsável pela ação exigiu que a 
AGU apresentasse os cálculos dos 
referidos servidores, mas ficou 
sem resposta.

AGU deixa 
servidores 
de fora de 

precatório na 
ação dos Quintos

Alegando não ter recebido 
informações do TRF-3 e da JF, 
União não apresentou cálculo 

de parcela dos servidores

lomão Ferreira e Ênio Mathias 
também realizaram visitas aos 
prédios do Judiciário Federal na 
Baixada, acompanhados de Adil-
son Rodrigues, coordenador da 
Fenajufe. Adilson destacou que a 

categoria avançou muito no pri-
meiro semestre na luta contra a 
PEC 59 e as carreiras únicas, bem 
como na luta salarial, mas disse 
que “agora será o momento de 
conquistar a vitória.”

O Sintrajud está convocando 
uma assembleia setorial para deba-
ter com os servidores do TRT-2 o 
reajuste do plano de saúde.  A as-
sembleia foi marcada para o próxi-
mo dia 25, na JT da Barra Funda.

Segundo o TRT-2, a NotreDame, 
empresa operadora do plano, pre-
tendia reajustar as mensalidades 
em 45%, mas aceitou um aumento 
de 23% após exaustivas negocia-
ções. O percentual foi informado 
pela administração do tribunal aos 
representantes do Sindicato duran-
te uma reunião no dia 7 de julho

O contrato entre o TRT-2 e a 
NotreDame completou seu pri-
meiro ano no mês de junho. De 
acordo com a regra contratual, 
prevista no edital de licitação, as 
mensalidades podem ser reajusta-
das de acordo com o uso do plano, 
a chamada sinistralidade.

O Sindicato solicitou ao tribunal 

os dados sobre a sinistralidade, 
mas até agora não foi atendido.

Modelo gera distorções
O sindicato também não teve 

nenhuma participação nas nego-
ciações. Em 2013, quando estava 
prestes a se encerrar o contrato 
com a antiga operadora (Amil), o 
Sintrajud pediu para participar da 
elaboração do novo modelo.

A solicitação foi negada pela presi-
denta do TRT-2, a desembargadora 
Maria Doralice Novaes, e o modelo 
licitado acabou incluindo a fórmula 
de reajuste baseada na sinistralidade.

O Sintrajud considera que, além 
da questão da sinistralidade, o 
modelo adotado tende a causar 
distorções e desequilíbrios entre 
os usuários. O sindicato alerta 
ainda que é preciso aumentar o 
valor repassado pelo TRT-2 para 
a manutenção do plano de saúde. 

Operadora exigiu aumento de 23%, com base na sinistralidade. Sintrajud convoca assembleia para discutir com servidores

TRT-2
Tema: Reajuste do plano de saúde
Quando: 25 de julho (sexta-feira), às 13h.
Onde: Fórum Ruy Barbosa, auditório do 1º subsolo. 

Assembleia setorial

Jesus Carlos

15.05.13 - Na JT, paralisação de 24h pede melhorias no plano de saúde

01.07.14 - Diretores em visita à JF de Santos

01.07.14 - Visita à JT Guarujá

Divulgação Subsede Baixada Santista
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A política de arrocho salarial e 
a retirada de direitos trabalhistas 
não é exclusividade do Brasil. O 
funcionalismo público do Reino 
Unido realizou no dia 10 uma 
paralisação de 24 horas contra a 
reforma da previdência  e cortes 
salariais. Participaram aproxima-
damente 1,2 milhão de trabalha-
dores da Inglaterra, Irlanda do 
Norte e País de Gales. A greve é a 
maior registrada em três anos sob 
o governo conservador de David 
Cameron, que impõe medidas de 
retirada de direitos dos trabalha-

dores com pacotes de austeridade.
A CSP-Conlutas enviou moção 

de apoio aos trabalhadores envol-
vidos nesta greve histórica contra 
os planos de austeridade. Em seu 
site, a entidade justifica a moção: 
“Se no Brasil, tendo como desta-
ques os casos da luta dos traba-
lhadores da Construção Civil de 
Fortaleza e dos Metroviários de 
São Paulo, recebemos apoio de 
diversas dessas entidades interna-
cionais, agora retribuímos a soli-
dariedade e fortalecemos esta rede 
internacionalista de lutas.”

Funcionalismo do Reino Unido 
realiza greve histórica

Mais de 1,2 milhão de trabalhadores da Inglaterra, Irlanda do 
Norte e País de Gales cruzaram os braços por 24 horas

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, por 
seus Coordenadores Gerais e Executivos, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade 
(conforme parágrafo 1º do artigo 25), faz saber que fará realizar a 40ª REUNIÃO DO CONSELHO 
DE BASE DO SINTRAJUD, no dia 26 de julho do ano corrente, a partir das 10 horas, em primeira 
convocação – no auditório do Sintrajud (Rua Antonio de Godoy, 88, 15ª andar, Centro), São 
Paulo/SP. PAUTA: 1. Debate de Conjuntura; 2. Balanço da Campanha Salarial e os próximos 
passos para retomada da mobilização no segundo semestre;  3. E, outros assuntos de interesse 
da categoria. Buscando garantir melhor organização e funcionamento no dia do evento, pede-
se confirmação prévia de presença até o dia 24/07 (quinta-feira), às 15h, no telefone: (11) 
3222-5833, com Juliana Silva e/ou Luci Soares – ou por e-mail: secpolitica@sintrajud.org.br - 
São Paulo, 14 de julho de 2014
Inês Leal de Castro - Coordenadora Geral  / Maria Helena Garcia Leal - Coordenadora Executiva

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO– 
SINTRAJUD/SP, por suas coordenadoras, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade 
(artigo 38), faz saber que realizará ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no próximo dia 26 
de julho, a ser instalada às 15h, em 1ª convocação com a presença de pelo menos metade 
mais um dos associados quites com a tesouraria e, em 2ª convocação, trinta minutos após, 
em qualquer número, no auditório do Sintrajud, situado na Rua Antonio de Godoy, nº 88, 
15ª andar, Centro, São Paulo/SP – CEP 01034-000. PAUTA: 1. Campanha Salarial Unificada 
e calendário de mobilização; 2. Eleição dos(as) delegados(as) do SINTRAJUD à Reunião 
Ampliada da Fenajufe, que acontecerá no dia 09 de agosto de 2014, às 10 horas, em Brasília; 
3. Outros assuntos de interesse da categoria. 
São Paulo, 14 de julho de 2014 
Inês Leal de Castro - Coordenadora Geral / Maria Helena Garcia Leal - Coordenadora Executiva 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 40ª REUNIÃO DO 
CONSELHO DE BASE DO SINTRAJUD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD

Diretores do Sintrajud participa-
ram no dia 3 de julho da audiência 
pública da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa 
do Senado sobre a regulamentação 
da aposentadoria especial dos servi-
dores públicos.  A audiência discu-
tiu a súmula vinculante 33, aprova-
da em abril pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). O texto estabelece 
que, até a edição de lei complemen-
tar, as regras do setor privado para 
aferição de graus de periculosidade 
e insalubridade valerão para os ser-
vidores públicos.

A redação da súmula foi proposta 
pelo ministro Gilmar Mendes em 
2009, numa tentativa de responder 
ao grande número de mandados de 
injunção sobre o assunto em trami-
tação na Justiça.. O texto abrange 
apenas o inciso III do parágrafo 4º 
do artigo 40 da Constituição, que 
trata dos servidores “cujas ativida-
des sejam exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física”.

Para se aplicar aos oficiais de justi-
ça e agentes de segurança, a súmula 
deveria incluir o inciso II, no qual 

Em audiência no Senado, Sintrajud 
defende aposentadoria especial
Súmula do STF impede 
concessão do benefício 
a servidores, disseram 

representantes do Sindicato

são mencionados os servidores “que 
exerçam atividades de risco”. 

Os diretores Cléber Borges de 
Aguiar e Erlon Sampaio mostraram 
aos senadores que a súmula vincu-
lante impede a concessão de apo-
sentadoria especial aos oficiais de 
justiça e aos agentes de segurança, 
apesar dos riscos a que estão expos-
tos esses servidores.

Cléber lembrou os riscos da ati-
vidade dos agentes de segurança. 
“Nós conduzimos magistrados que 
condenam e ordenam prisão de 
traficantes internacionais”, afirmou. 
“Nós conduzimos réus presos. Nós 
transportamos armamentos apre-
endidos, drogas e materiais de con-
trabando. Nós fazemos segurança 
em audiências com réus presos, 
transportamos magistrados que 
estão sob ameaça em veículos não 
blindados”, acrescentou. 

Erlon Sampaio destacou que o ar-
tigo 40 aguarda regulamentação há 
25 anos. Foi somente em 2010, de-
pois de terem sido impetrados mui-
tos mandados de segurança sobre a 
matéria, que foi apresentado o Pro-
jeto de Lei Complementar nº 554, 
de autoria do senador Paulo Paim 
(PT-RS), presidente da Comissão. 
“Isso equivale a dizer que talvez as 
mortes que ocorreram até então 
não eram importantes para este go-
verno”, afirmou o diretor.

Até o fechamento desta edição, fo-
ram contabilizadas mais de 200 mor-
tes resultantes da ofensiva militar 
de Israel contra o Hamas, na Faixa 
de Gaza.  Além dos 200 mortos, os 
bombardeios israelenses já deixaram 
1.500 feridos. A ONU advertiu que a 
maioria das vítimas é civil. A opera-
ção Limite Protetor, feita pelo exérci-
to sionista, começou após o suposto 
assassinato de três jovens israelenses. 
A operação, que Israel diz ter como 
objetivo interromper o lançamento 
de foguetes contra seu território, foi 
iniciada no dia 8.  Os militantes de 
Gaza responderam aos ataques, dis-
parando foguetes contra Tel Aviv. 

Por enquanto, só houve registro de 
mortes entre os palestinos – o siste-
ma antimísseis israelense intercep-
tou boa parte dos disparos lançados 
contra seu território. 

Na quarta-feira, 16, palestinos co-
meçaram a deixar suas casas  após 
o exército israelense recomendar 
a 100 mil habitantes do norte da 
Faixa de Gaza, que abandonassem 
suas residências.O alerta ocorre em 
um momento em que Israel ameaça 
lançar uma ofensiva terrestre após 
um breve cessar-fogo unilateral sob 
uma trégua patrocinada pelo Egito, 
que fracassou em deter os disparos 
de foguetes do lado palestino.

Ofensiva militar deixa centenas de 
mortos em Gaza

Os ataques de Israel contra o Hamas mataram mais de 200 
pessoas, a maioria civis 

10.07.14 - Servidores protestam contra reforma da previdência e cortes

Exército Israelense ameaça  lançar ofensiva terreste
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Como pode uma sociedade se 
pretender democrática se não con-
segue conviver com reivindicações 
de trabalhadores por melhores salá-
rios e condições de trabalho? 

Essa foi uma das reflexões feitas 
por Jorge Luiz Souto Maior, magis-
trado e jurista, no ato que exigiu a 
readmissão dos 42 trabalhadores 
demitidos por terem feito greve no 
Metrô.

Realizado no dia 3, no Largo São 
Francisco, na USP, universidade 
onde Maior também leciona, a ati-
vidade contou com a presença de 
Cezar Britto, ex-presidente da OAB, 
e representantes dos metroviários.

Maior começou explicando que 
o conflito entre capital e trabalho é 
de natureza política, não jurídica; 
e que deve ser resolvido pelas par-
tes em conflito. O Brasil, no entan-
to, não desenvolveu instrumentos 
que garantam “democracia e liber-
dade de luta”. “Por isso, a greve é 
vista como um ato criminoso”.

Tal visão é resultado de uma 
construção histórica, disse. Além 

dos quase 500 anos de escravidão, 
em poucos momentos da histó-
ria brasileira as greves não foram 
tratadas como casos de polícia. 
Somente com a Constituição Fe-
deral, em 1988, o direito de greve 
sagrou-se como fundamental.

O jurista explicou que em outros 
países as greves sequer são aprecia-
das pelo Poder Judiciário. Quando a 
questão é judicializada, disse, abre-
-se a possibilidade, por exemplo, do 
tribunal definir 100% de funciona-
mento do Metrô no caso de uma 
greve. No fundo, o tribunal está di-
zendo que “não pode ter greve”.

No caso dos metroviários, junto à 
decisão do tribunal, vimos a atuação 
da Tropa de Choque, impedindo a 
realização de um piquete, mesmo 
este sendo uma prática garantida 
pela legislação, disse o magistrado.

Para Maior, o fato da PM dispa-
rar bombas contra os trabalhado-
res deveria assustar a população: 
“Do contrário, estaremos em uma 
sociedade baseada na repressão”. E 
quando a população convive com 

“A greve é a essência da 
democracia”, afirma Souto Maior

Para magistrado, há um avanço da repressão contra quem reivindica direitos

os transtornos causados por uma 
greve é sinal de que a democracia 
está funcionando.

O que temos visto, segundo o 
palestrante, é o avanço da repres-
são contra as pessoas que reivindi-
cam direitos. “O que aconteceu na 
Praça Roosevelt foi típico de esta-
do de sítio”, afirmou, referindo-se 
à repressão feita pela PM Paulista 

em 1º de julho, que resultou na 
prisão de advogados dos ativistas.

Se para evitar a manifestação, 
policiais estão sitiando as praças 
públicas, impedindo a livre mani-
festação, é porque as instituições 
democráticas não estão funcionan-
do, disse Souto Maior e concluiu: 
“São ações para causar medo na 
classe trabalhadora”.

MOÇÃO

Fenajufe defende reintegração de metroviários
Os servidores do Judiciário Fe-

deral e do Ministério Público da 
União se solidarizam com os me-
troviários de São Paulo e apoiam 
a campanha pela reintegração 
imediata dos 42 demitidos na 

greve de junho. 
Moção neste sentido – com crí-

ticas e repúdio à truculência como 
a PM, o governador de SP, Geral-
do Alckmin (PSDB), e o Tribunal 
Regional do Trabalho trataram os 

metroviários –, foi aprovada pe-
los servidores que participaram 
da reunião ampliada da federação 
nacional da categoria, a Fenajufe, 
ocorrida no dia 6. 

No texto, os trabalhadores rei-

vindicam ainda a defesa do direi-
to de greve e condenam a tenta-
tiva dos governos de criminalizar 
a organização sindical e o direito 
ao protesto. 

Veja, a abaixo, a íntegra da moção:

“Os trabalhadores do Judiciário Federal e 
do Ministério Público da União, presentes na 
Reunião Ampliada da Fenajufe (Federação 
Nacional dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal e Ministério Público da União), 
realizada no dia 6 de julho de 2014, 
declaram-se indignados com o desrespeito e 
a truculência do Estado de SP, do governador 
Geraldo Alckmin e do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região de São Paulo, 
ao legítimo direito de manifestação e de 
greve dos trabalhadores, bem como com as 
injustas demissões de 42 companheiros e 
companheiras, ocorridas no dia 9 de junho.

Por cinco dias, os metroviários de São 
Paulo, que acumulam perdas salariais da 
casa de 35%, permaneceram mobilizados e 

por vezes paralisados por reajuste salarial e 
mais direitos trabalhistas.

Por cinco dias, os metroviários de São 
Paulo, que acumulam perdas salariais da 
casa de 35%, permaneceram mobilizados e 
por vezes paralisados por reajuste salarial e 
mais direitos trabalhistas.

No dia 08 de junho de 2014, em uma sessão 
realizada em um domingo, o Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região de São Paulo julgou 
a greve abusiva, impondo ao sindicato 
uma multa diária com valor milionário, 
inviabilizando a própria sobrevivência 
do sindicato. O TRT chegou ao cúmulo de 
bloquear as contas bancárias do sindicato para 
garantir o pagamento das multas.

E a perseguição não parou por aí. A empresa 

demitiu 42 trabalhadores e depois aceitou 
avaliar a reintegração de pelo menos 40 dos 42 
demitidos, mas o governador Geraldo Alckmin 
vetou essa hipótese, mantendo as demissões.

A atitude de Alckmin nada mais é do que 
uma prática recorrente dos governos do 
PSDB. Em 1995, FHC fez a mesma coisa com 
a greve dos petroleiros, invadindo as refinarias 
com tanques do Exército e metralhadoras, 
julgando abusiva uma greve legítima e dentro 
da legalidade, e submetendo os sindicatos dos 
petroleiros  a multas exorbitantes.

Reiteramos que a greve tem sido um 
importante instrumento de luta dos 
trabalhadores na busca por melhores 
condições de trabalho e salários, além 
de ser uma conquista assegurada na 

Constituição Federal, no Artigo 9º.
Pelas razões expostas, aprovamos esta 

moção de solidariedade aos metroviários 
de São Paulo e aos demitidos. Exigimos 
a reintegração de todos os trabalhadores 
demitidos e que o governo do estado 
respeite a greve e a livre manifestação.

Aprovamos também a Moção de Repúdio 
à Ação do Estado, através da Polícia Militar, 
da Justiça do Trabalho e pela Intransigência 
do Governador Geraldo Alckmin que 
proibiu a reintegração dos 42 trabalhadores 
demitidos injustamente.”

Reunião ampliada da Fenajufe 
realizada no dia 6 de julho de 2014, 

em Brasília

Moção de solidariedade aos metroviários de São Paulo e de repúdio à ação do Estado no processo de mobilização dos trabalhadores

03.07.14 - Souto Maior em ato que pedia a reintegração dos demitidos

Divulgação CSP Conlutas
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“Que ano é hoje?”
Dezenas de pessoas presas às vésperas 
da final da Copa do Mundo. Desde ju-
nho de 2013, em todo país, tem aumen-

tado os casos de prisões arbitrárias.
O Jornal do Judiciário faz um jogo de 
imagens para refletirmos se o que esta-

mos vivendo hoje se parece com o que 
vivemos durante a Ditadura Civil-Militar 
(1964-1985).

1) Policiais 
sequestram, 
torturam e 
assassinam um 
trabalhador.

Assassinatos

Santo Dias, metalúrgico assassinado pela PM em 
uma greve em outubro de 1979, em São Paulo.

Prisoes ilegais

2) Estudante e 
funcionario de 
universidade 
estadual e um 
professor sao 
presos sob falsas 
acusaçoes de 
formaçao de 
quadrilha e porte 
de explosivos.

Repressão no Rio do Janeiro, durante a 
Ditadura Militar.

Atentados

3) Advogados sao 
presos e agredidos ao 
tentarem acompanhar 
a prisao de cidadaos 
que protestavam em 
praça publica.

Na OAB do Rio de Janeiro, Lyda Monteiro morre ao abrir uma carta bomba 
endereçada ao presidente da entidade, em 27/08/1980

Apreensao

4) Livros 
considerados 
subversivos sao 
apreendidos pela 
policia.

Ditaduras proibem a circulação de livros tidos como subversivos.

Repressao

5) Policia Militar 
é acionada para 
reprimir greve 
de trabalhadores.

´

Repressão à greve na CSN, Rio de Janeiro

Prisoes ilegais

6) A PM realiza 
dezenas de prisoes 
preventivas, às 
vésperas de um 
grande evento.

Estudantes presos pela Ditadura Civil Militar em 1968 
em Ibiúna, durante o 30º Congresso da UNE.

Assassinatos

Julho de 2013: o 
pedreiro Amarildo Dias 
desapareceu, depois de 
ter sido preso pela PM. 
Em outubro, a Justiça 
decretou a prisao 
preventiva de 10 PMs por 
tortura seguida de morte 
e ocultaçao de cadaver.

Prisoes ilegais

23 de junho de 2014: Rafael 
Marques Lusvarghi e Fabio 
Hideki Harano foram presos 
durante uma manifestaçao, 
sob a falsa acusaçao de 
serem Black blocks. Eles 
foram transferidos para a 
penitenciaria de Tremembé. 
Testemunhas afirmam: nao 
havia explosivo com eles.

Atentados

Apos uma semana, 
ativistas realizariam um 
debate na Praça Roosevelt, 
Sao Paulo, protestando 
contra a prisao de Fabio 
e Rafael. Mas a tropa de 
choque impediu o debate, 
prendendo advogados e 
varios ativistas.

Apreensao

Durante a repressao a este 
protesto, um exemplar de 
uma biografia de Carlos 
Marighella, que estava na 
mochila de um estudante, 
foi apreendido pela 
policia, sob o argumento de 
ter conteudo subversivo.

Repressao
Para impedir a realizaçao 
de um piquete durante a 
greve dos Metroviarios 
de SP, a tropa de choque 
foi acionada, atirando 
bombas de efeito moral e 
gas lacrimogenio contra 
os trabalhadores.

Prisoes ilegais

Na final da Copa, a 
Justiça do Rio expediu 
26 mandados de prisao 
por suposta organizaçao 
de atos violentos.   Sao 
prisoesõilegais”, disse 
Aderson Bussinger, vice-
presidente da Comissao 
de Direitos Humanos da 
OAB-RJ.
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