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A importante vitória contra a reforma da Pre-
vidência neste início de ano deve ser reivindicada 
e comemorada. Foi uma demonstração de força 
da classe trabalhadora organizada e mobilizada 
vencer a disputa na opinião pública, contra os 
mais de R$ 100 milhões gastos em propaganda 
governamental ofensiva ao funcionalismo públi-
co e enganosa sobre os ataques a todos os assala-
riados. A rejeição de mais de 70% da população 
à mudança das regras da aposentadoria, em ano 
eleitoral, inviabilizou o acordo do governo Te-
mer com o mercado para eliminar o que sobrou 
do sistema de seguridade social estabelecido na 
Constituição Federal de 1988 após diversas ‘re-
formas’- no ano em que esta completa 30 anos.

O Planalto e o empresariado, no entanto, não 
desistiram. E prometem voltar à carga passadas 
as eleições de 7 de outubro, quando deputados já 
terão seus mandatos assegurados.

Mas todos os maiores partidos do país (MDB, 
DEM, PDT, PSDB, PP e o PTB da deputada e qua-
se ministra do Trabalho Cristiane Brasil) e muitos 
de seus deputados já fecharam posição pelo fim do 
direito à aposentadoria dos trabalhadores. O que 
pode configurar mais um estelionato eleitoral co-
mum à história brasileira, já que, para se reeleger, 
parlamentares certamente fugirão de se posicio-
nar sobre a reforma durante a campanha. 

Por isso, seguiremos cobrando de todos os de-
putados federais no Estado de São Paulo que se 
apresentarem à reeleição que explicitem seu voto 
e firmem compromisso contra a PEC 287-A. Os 
que se recusarem terão seus nomes divulgados. 

O Sintrajud segue acompanhando também a 
movimentação governamental para derrubar a 
liminar do Supremo Tribunal Federal que sus-

pendeu os efeitos da Medida Provisória 805/2017 
(que eleva alíquota previdenciária de 11% para 
14% e congela por dois anos reajustes já aprova-
dos em lei para categorias do Poder Executivo).

O governo busca também mecanismos para 
driblar o elemento que motivou o posiciona-
mento do STF e da Procuradoria Geral da Repú-
blica contra a MP: a progressividade da alíquota. 
Mas nenhuma manobra legislativa mudará o 
caráter de confisco do aumento da contribuição 
previdenciária, contra o qual seguiremos lutan-
do judicialmente e nas ruas.

Outra manobra do governo é a ameaça de no-
vos cortes orçamentários para 2019 – utilizando 
como argumento não ter aprovado a reforma. 
Temer torrou bilhões para articular prefeitos e 
governadores a pressionar deputados para votar 
a favor da PEC 287-A, e prometeu em janeiro 
último distribuir mais R$ 30 bilhões em verbas 
para comprar votos pró-reforma. No final de fe-
vereiro o governo abriu mão ainda de mais R$ 62 
bilhões de arrecadação ao instituir o novo RE-
FIS (programa de recuperação fiscal da União), 
mais que o dobro do que havia sido projetado 
pela Receita Federal. No ano passado foram R$ 
275 bilhões em renúncias fiscais (4,1% do PIB). 
Agora, o governo quer arrochar ainda mais um 
orçamento já estruturalmente comprometido 
pela Emenda Constitucional 95. 

Dinheiro não falta. Está em curso um avanço 
no desmonte do Estado, que afetará diretamen-
te os direitos sociais, orçamentos de benefícios e 
salários já congelados, a possibilidade de abertu-
ra de novos e necessários concursos e as condi-
ções de trabalho. O Sintrajud chama a categoria 
a denunciar e enfrentar essa política.

EDITORIAL

Celebrar a primeira derrota da PEC 287 e 
preparar a resistência à próxima ofensiva

Agenda

Seminário debate reforma 
trabalhista e terceirização

O Jornal do Judiciário voltou, a partir da 
edição passada, a divulgar as principais ati-
vidades realizadas pelo Sintrajud e que en-
volvem a diretoria - como mecanismo de in-
formação e prestação de contas à categoria.

Atividades previstas
12 a 15/3 - Visitas aos fóruns de Araçatuba, Catanduva, 
Presidente Prudente e São José do Rio Preto.
14/3 – Reunião de oficiais de justiça lotados no Fórum 
Trabalhista Ruy Barbosa, 14 horas, na Central de Mandados.
17/3 – Reunião do Coletivo de Mulheres do Sintrajud, no 
auditório do Sindicato.
18/3 – Clube de Corrida e Caminhada.
22/3 - Audiência pública sobre o plano de saúde para os 
trabalhadores da JFSP e TRF-3, no auditório do TRF.
23/3 – Reunião mensal do Sindicato com o presidente do 
TRT-2, no Tribunal.
- 3º Encontro Nacional de Segurança no Trabalho e Saúde 
do Trabalhador da CSP-Conlutas, no RJ (até 25/3).
24/3 – Seminário ‘Reforma Trabalhista e Terceirização’ e 
reunião do Conselho de Base, no auditório do Sindicato.
25/3 – Clube de Corrida e Caminhada.

Atividades realizadas desde o JJ572
07/2 – Acompanhamento da sessão do STF que previa o 
julgamento da ação dos Quintos, em Brasília.
08/2 – Assembleia no TRE.
09/2 – Reunião contra a reforma da Previdência, no 
Sindicato dos Metroviários.
14/2 – Expediente no Sintrajud a partir das 13h.
15/2 – Reunião com o diretor geral do TRE.
17/2 – Assembleia geral da categoria, no Sindicato.
19/2 – Dia Nacional de Luta contra a reforma da Previ-
dência, com atos em São Paulo, Santos e Brasília.
- Lançamento da campanha salarial dos servidores fede-
rais, e protocolo da pauta no Ministério do Planejamento.
20/2 – Acompanhamento dos debates sobre a suspensão 
da votação da reforma da Previdência na Câmara dos 
Deputados e abertura do ano legislativo, em Brasília.
- Ação contra a reforma, no aeroporto JK, em Brasília.
21/2 – Reunião com o presidente e o diretor geral do TRE.
22/2 – Visita ao Fórum da Justiça Militar da União, para 
diálogo sobre as questões do local de trabalho.
25/2 – Clube de Corrida e Caminhada do Sintrajud.

28/2 e 1º/3 - Visita aos fóruns de Santos, São Vicente e 
Praia Grande.
02/3 – Café da manhã no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa. 
- 4º Encontro do Coletivo Nacional de Aposentados da 
Fenajufe (Conap), em Brasília.
03 e 04/3 – Reunião dos coletivos nacionais de Técnicos 
e Analistas Judiciários da Fenajufe (Contec e Conan), DF.
04/3 – Clube de Corrida e Caminhada.
05/3 – Reunião da diretoria do Sindicato.
07/3 – Visitas a fóruns em Americana e Limeira.
08/3 – Atos do Dia Internacional de Luta das Mulheres.
09/3 – Assembleia da JFSP e TRF-3, no Pedro Lessa.
10/3 - Seminário “A reforma da Previdência e a vida das 
mulheres”, no Sindicato.
11/3 - Clube de Corrida e Caminhada.

Marcus Vergne

No dia 24 deste mês o Sintrajud realiza a 49ª 
Reunião do Conselho de Base e o seminário 
“Reforma trabalhista e terceirização”, a partir 
das 10 horas, no auditório do Sindicato.

O objetivo é debater o impacto das leis 
13.467/2017 (que alterou mais de cem artigos 
da CLT) e 13.429/2017 (que autoriza a terceiri-
zação inclusive nas áreas fim do serviço públi-
co) para o conjunto dos trabalhadores e para o 
dia a dia no Judiciário Federal.

A atividade contará com as presenças da ad-

vogada Ellen Hazan (conselheira 
da Associação Mineira dos Advo-
gados Trabalhistas e diretora da 
Associação de Juristas Laborais 
Luso-Brasileiros), do sociólogo 
e professor da FFLCH/USP Ruy 
Braga Neto, de Luiz Carlos Prates 
‘Mancha’ (da Secretaria Executiva 
Nacional da CSP-Conlutas) e José 
Dalmo Vieira Duarte (servidor do 
TRF e diretor do Sintrajud).

Haverá debate e esclarecimen-
tos quanto a aspectos técnicos da 
‘reforma’ e da lei da terceirização 
ampla. A previsão de encerramen-
to do debate, aberto a toda a cate-
goria, é 13 horas.

Conselho de Base 
Após o almoço, às 14 horas, terá início o Con-

selho de Base - que reúne representantes dos lo-
cais de trabalho. A reunião será também aberta 
à categoria. Serão debatidos encaminhamentos 
para as lutas específicas nos tribunais, campa-
nha salarial, entre outros temas.

Inscrições até 22/3, às 19 horas, pelo e-mail 
<sintrajud@sintrajud.org.br> ou por telefone, 
com a funcionária Juliana.

Ato conjunto com a Amatra-2, em abril do ano passado, contra a reforma trabalhista.

Kit Gaion

Por Shuellen Peixoto

O Fórum Trabalhista Ruy Barbosa passará 
por reforma nos próximos meses para troca de 
piso e pintura completa do prédio. A retirada 
do carpete das varas é uma reivindicação anti-
ga do Sintrajud. As obras começam em março 
e devem durar até novembro, de acordo com o 
cronograma divulgado pela Administração.

Para a diretoria do Sindicato, a reforma do 
prédio é uma vitória. “Esta reforma não vem do 
nada, é parte da nossa mobilização em busca da 
garantia de condições de trabalho adequadas”, 
destacou o diretor Tarcísio Ferreira, servidor 
do TRT. Ele lembrou que a iniciativa do Tribu-
nal responde a cobranças feitas pelo Sindicato e 
pela categoria. Assim como o envidraçamento 
das passarelas e o não fechamento dos fóruns 
regionais na Capital. 

Atendimento e expediente suspensos
Enquanto estiverem em reforma, as varas 

atingidas terão suspensos o atendimento ao pú-
blico e os prazos processuais. As audiências de-
signadas no período serão realizadas nos dias e 
horários já agendados, em salas preparadas para 
essa finalidade.

A direção do Sindicato ressalta que a suspen-
são do expediente desobriga o servidor do tra-

balho naqueles dias. E vai dialogar com o pre-
sidente do Tribunal na próxima reunião para 
assegurar que não haja pressão das chefias para 
que servidores trabalhem de casa.

A reforma foi uma das pautas discutidas no 
primeiro café da manhã com o Sindicato em 
2018 no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, no dia 
2 deste mês. Os servidores também discutiram 
a luta contra a PEC da Previdência e a licitação 
para os novos planos de saúde (realizada em 
8/3, com participação somente da NotreDame).

Plano de saúde e ‘processo seletivo’
A próxima reunião com o presidente do TRT-

2 acontece no dia 23/3. A direção do Sindica-
to pautará as preocupações com a licitação e a 
qualidade do plano, e reivindicará o aumento 
da contrapartida do Tribunal, pois sem ela o 
reajuste para os servidores pode ficar em cerca 
de 37% no plano básico, se mantido o resulta-
do do pregão do dia 8. Também será cobrado 
posicionamento sobre um “processo seletivo” 
na 9ª Turma. O Sindicato defende que todas as 
remoções internas devem ser formais, atender 
ao critério da antiguidade, respeitar a legislação 
para designação de FCs e a organização do tra-
balho no Regional.

Até a conclusão desta edição não havia sido 
divulgado ainda o resultado final da licitação.

TRT-2 anuncia reforma no Fórum Ruy 
Barbosa e licita novos planos de saúde
Substituição dos pisos é cobrada há anos pelo Sintrajud, que na próxima reunião 
com o presidente pautará também a assistência à saúde e ‘seleção’ na 9ª Turma.

Depois de conseguir se reunir com o presiden-
te do TRE (foto), encerrando um longo período 
no qual a administração do Tribunal se recusou 
a dialogar com a categoria, o Sintrajud reorgani-
za os servidores para a cobrança do encaminha-
mento da pauta de reivindicações.

Uma das primeiras providências nesse sen-
tido foi o protocolo de uma pauta com mais 
de 50 pontos, como a redução da jornada de 
trabalho para 6 horas e maior espaço de diá-
logo com a administração.

 No dia 7/3, foi apresentado requerimento 
para que os servidores tenham direito ao abo-
no de faltas quando passarem por exames e 
consultas médicas. 

O Sindicato também aguarda a posição do 
Tribunal quanto à contratação de um plano de 
saúde, que seria oferecido de forma opcional, 
como alternativa ao auxílio-saúde (cujo valor 
está em apenas R$ 215). 

Em reunião com diretores do Sintrajud, no 
dia 21 de fevereiro, o desembargador presi-
dente,  Carlos Eduardo Cauduro Padin, assu-
miu o compromisso de estudar “com afinco” a 
possibilidade, após a direção do Sindicato en-
tregar um abaixo-assinado com mais de 800 
subscritores. Ele também disse que uma res-
posta da administração pode sair em cerca de 
dois meses, que é também o prazo para uma 
nova reunião com a entidade.

Cartórios eleitorais
O Sintrajud busca estabelecer ainda um diá-

-logo constante com o diretor-geral, Claucio 
Abreu Corrêa, e com secretários e coorde-
nadores do Tribunal, para tratar de questões 
específicas. Entre essas questões estão os pro-
blemas dos cartórios eleitorais, como a carên-
cia de pessoal e de infraestrutura, agravados 
pelo cadastramento biométrico e, agora, pelo 
alistamento eleitoral. O Sindicato quer acom-
panhar ainda o Conselho de Cartórios criado 
pelo TRE, cuja eleição terminou no dia 9.

TRE: presidente 
recebe o Sindicato
Servidores querem avançar na discussão 

sobre plano de saúde e outros temas.

Em meio à falta de pessoal, os servido-
res do TRE aguardam a aprovação do  PLC 
93/2017, que abre 225 vagas no Tribunal (96 
de analista e 129 de técnico judiciário).

O projeto está na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado, depois de 
receber parecer favorável na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

A votação na CAE foi adiada em 20 de feverei-
ro por um pedido de vista apresentado pelo se-
nador Ataídes Oliveira (PSDB/TO), que indicou 
ser contra a proposta em razão do ajuste fiscal.

O Sindicato segue acompanhando e discuti-
rá com a administração a necessidade de ges-
tões para aprovação do projeto. (HBB)

Criação de cargos
estaciona no Senado

CATEGORIA

Kit Gaion

Projeto de reorganização e plano de 
saúde preocupam servidores da JF e TRF

Por Hélio Batista Barboza

Os servidores do TRF-3 e da Justiça Federal 
na capital deliberaram em assembleia no dia 9/3 
acompanhar  a audiência pública sobre o edital 
da licitação do novo plano de saúde. Eles pre-
tendem questionar diversos pontos da propos-
ta de edital apresentada pelo Tribunal, que dão 
margem a aumentos abusivos nas mensalidades.

No ano passado, os reajustes do plano atual-
-mente operado pela Amil chegaram a 75% e 
estão sendo contestados judicialmente pelo 
Sintrajud. A audiência pública será realizada 
no auditório do TRF-3, no dia 22, às 10 h.

Os trabalhadores também estão apreensivos 

com as mudanças na organização 
do trabalho que podem resultar da 
implementação do projeto “Rede 
PJe” (Rede de Processamento Judi-
cial Eletrônico).

Elaborado sob a coordenação 
da Diretoria do Foro, o projeto foi 
apresentado à desembargadora 
Therezinha Cazerta, que assumiu 
em 1º/3 a presidência do TRF-3.

“A grande maioria dos servido-
res não participou das discussões e 
a realidade dos locais de trabalho 
é muito diferente entre si”, apontou 
a diretora do Sintrajud Cláudia Vi-
lapiano, servidora da JF Campinas. 
Entre as mudanças previstas, está a 

redução do efetivo das varas, para a criação das 
chamadas “e-varas”, que seriam compostas por 
um juiz e um juiz substituto, além de um diretor 
de secretaria, um oficial de gabinete e mais seis 
servidores com funções comissionadas (FCs). 
Há preocupações também com a carga de traba-
lho e possíveis remoções compulsórias.

A Diretoria do Foro concedeu apenas três dias 
para manifestações sobre a minuta. O Sintrajud, 
que desde novembro cobra o detalhamento do 
projeto, requereu ampliação desse prazo.

A direção do Sindicato espera que a nova 
gestão do Tribunal amplie o debate sobre o 
novo desenho organizacional.

(Veja mais informações no site do Sintrajud)

Sintrajud espera debater implantação da “Rede PJE” com a nova administração.
Claudio Cammarota

Servidores discutiram propostas do TRF em assembleia no auditório do Fórum Pedro Lessa 
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Coletivo de Mulheres estreia participação no 8 de Março em defesa de direitos
No país que está na quinta posição em números de feminicídios, as mulheres lutam por igualdade de gênero e pelo fim da violência machista.

Março é conhecido internacionalmente como mês da 
mulher. No 8 de março, infelizmente, ainda há pouco a co-
memorar e muito a lutar em defesa de direitos iguais. 

Por mais que muitos digam que não existe machismo na so-
ciedade e que as mulheres já garantiram direitos iguais, a rea-
lidade mostra o oposto. Convivemos diariamente com assédio 
sexual nos locais de trabalho, poucas mulheres em cargos de 
chefia e, boa parte de nós, conhece alguém ou já foi vítima de 
algum tipo de violência machista, seja física ou psicológica.

Pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) em 23 de fevereiro ressalta que as mu-
lheres ainda são tratadas com desigualdade no mercado de 
trabalho. O índice de desemprego entre mulheres foi maior 
que entre os homens em 2017, com 13,4% desempregadas, 
contra 10,5% de homens sem emprego.

Os salários também continuam mais baixos entre as mu-
lheres, e a dupla jornada ainda é uma realidade.  Em 2016, 
as trabalhadoras brasileiras receberam o equivalente a 84% 
dos salários dos homens. Os dados são do Ministério do 
Trabalho, e São Paulo é o Estado com maior desigualdade, 
onde em média, os salários das mulheres equivalem a 80% 
dos vencimentos masculinos. 

Segundo o IBGE, as mulheres dedicaram 73% a mais de 
horas a cuidados de pessoas ou afazeres domésticos do que 
homens em 2016. Foram 18,1 horas semanais para elas e 
10,5 horas para eles. Desta forma, em busca de jornadas 
mais flexíveis, também são a maioria em trabalhos mais 
precarizados.  A proporção das que trabalham em período 
parcial, de até 30 horas, é de 28,2%, enquanto apenas 14,1% 
de homens ficaram na mesma situação em 2016.

Por isso, as mulheres trabalhadoras, serão as mais atingi-
das caso seja aprovada a PEC da Previdência, pois precisa-
rão de 40 anos de contribuição, assim como os homens, o 
que desconsidera a dupla jornada e a informalidade.

É pela vida das mulheres!
Os índices de violência também são alarmantes. O Brasil 

é o quinto país do mundo que mais mata mulheres.  Segun-
do os números do Mapa da Violência de 2015, de 2003 a 
2013, o número de brasileiras vítimas de assassinato cres-
ceu de 3.937 para 4.762, ou seja, mais de 21% na década. A 
cada 1h30 uma mulher é assassinada. Para a mulher negra 
a violência é ainda mais brutal: os assassinatos tiveram um 
aumento de 54,2% entre 2003 e 2013. 

Mas o dado mais alarmante é que em 2013 no Brasil, 
50,3% dos assassinatos de mulheres foram cometidos por 
familiares, sendo que em 33,2% destes casos, o crime foi 
praticado pelo parceiro ou ex. Por ano, acontecem 50 mil 
estupros: a maioria também ocorre dentro de casa.

Mesmo assim, segundo levantamento divulgado pelo site 
‘Poder360’ a partir do Portal do Orçamento do Senado Fe-
deral, o governo Temer cortou 61% do orçamento para o 
combate à violência contra a mulher entre 2016 e 2017. En-
quanto gastou o dobro desta verba para fazer propaganda 
da reforma da Previdência.

O dinheiro repassado aos municípios para investimento 
em creches também foi reduzido de R$ 600 milhões para R$ 
6 milhões em 2018, no último contingenciamento anuncia-
do em 02/3 pelo Ministério do Planejamento.

As mulheres resistem!
Por isso, diante de uma realidade de tanta desigualdade 

e retirada de direitos, no Brasil e no mundo, as mulheres 
resistem. Não apenas no 8 de março. Não à toa, a última 
cerimônia do Globo de Ouro foi marcada por um movi-
mento das mulheres que denunciaram o assédio sexual so-
frido durante anos nos bastidores de Hollywood. Com os 
movimentos #MeToo e Time’sUp, as mulheres comparece-
ram a cerimônia com vestidos pretos, enquanto os homens, 
usaram o broche com o nome do movimento.  

No Brasil, os últimos anos as mulheres têm ido às ruas 
contra a tentativa de retirada de direitos. Em novembro, 

mulheres em todo o país fizeram grandes protestos contra a 
PEC 181, que proibia aborto nos casos já regulamentados pelo 
Código Penal de 1940, como o estupro.

Este 8 de março foi marcado por manifestações em todo o país 
contra a violência machista. Com faixas que diziam “nem uma 
a menos” e “é pela vida das mulheres”, a mulherada ocupou a 
ruas exigindo mais investimentos no combate à violência e re-
pudiando a reforma da previdência. 

O 8 de Março foi historicamente construído por mu-
lheres trabalhadoras com o objetivo de organizá-las para 
enfrentar as dificuldades impostas pelo capitalismo e 
pelo machismo. A existência de um dia para discutir o 
que é ser mulher em nossa sociedade é fruto da ação de 
mulheres que participaram de momentos históricos fun-
damentais, como a derrubada da escravidão. Daquelas 
que exigiram o direito das mulheres ocuparem o espaço 
público, e questionaram a violência do trabalho no pós 
Revolução Industrial.

Desde que surgiu, o Dia Internacional da Mulher foi 
comumente associado a uma greve que teria ocorrido 
numa fábrica em Nova Iorque, em 1857, quando o dono 
da empresa, em retaliação à deliberação de paralisar os 
trabalhos, teria trancado a fábrica e mandado atear fogo, 

matando 129 trabalhadoras.
Há farta documentação que também aponta que a cria-

ção de uma data para homenagear as lutas das mulheres 
trabalhadoras contra a opressão foi proposto pela líder 
feminista alemã Clara Zetkin na 2ª Conferência Inter-
nacional das Mulheres Socialistas, realizada em 1910 na 
Dinamarca. A resolução foi aprovada, então ainda sem 
um dia específico.

Em 1917, as mulheres russas entraram em greve e inau-
guraram o período revolucionário no país, exatamente 
no 8 de março, já reivindicando a resolução da Dinamar-
ca e a jornada de 1914.

A partir de 1920, esta passou a ser a data oficial de luta 
das mulheres trabalhadoras no mundo todo. E em 1975, foi 
reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

De onde vem o 8 de Março?

Cartilha contra o assédio sexual no trabalho 
organiza campanha por respeito

O Coletivo de Mulheres do Sin-
trajud fará sua próxima reunião no 
sábado, 17 de fevereiro, a partir das 
14h, no auditório do Sindicato.

Criado durante o 1º Encontro de 

Mulheres do Sintrajud, realizado em 
28 de outubro do ano passado, o Co-
letivo reúne-se a cada dois meses para 
discutir as questões específicas das 
mulheres, principalmente das que tra-

balham ou trabalharam no Judiciário.
As reuniões do coletivo são abertas 

para todas as mulheres da categoria. 
Na reunião do dia 17, serão discutidas 
as próximas iniciativas do Coletivo.

Para marcar o mês internacional 
de luta das mulheres, o Coletivo de 
Mulheres do Sintrajud está distri-
buindo uma cartilha contra o assé-

dio sexual nos locais de trabalho. 
O material, que será distribuído 

para mulheres e homens da cate-
goria, contém dados do Mapa da 

Violência contra a mulher e aponta 
como é possível reconhecer o assé-
dio sexual, além de formas de com-
bater esta prática.

Cartilha tem o objetivo de auxiliar no combate ao 
constrangimento sexual e conscientizar homens 

para acabar com esta prática no Judiciário.

Coletivo se reúne neste dia 17
Encontro no auditório do Sindicato, às 14h, e discute as próximas iniciativas na categoria.

Por Shuellen Peixoto

Acima, trecho do ato unificado na Paulista. Abaixo, no sentido horário, manifestação em Santos, protesto organizado pela Conlutas e as mulheres do Coletivo.

Os impactos da Reforma da Pre-
vidência sobre a vida das mulheres 
foram tema do debate realizado no 
sábado, 10, pelo Coletivo de Mu-
lheres do Sintrajud, como parte das 
atividades para marcar o mês inter-
nacional de luta das mulheres.

As palestrantes apresentaram da-

dos que demonstram que, devido 
à dupla jornada, as mulheres tra-
balham muito mais horas que os 
homens, além de conviverem com 
a diferença salarial e, muitas vezes, 
com a informalidade no trabalho. O 
seminário foi transmitido ao vivo na 
página do Sindicato no Facebook. 

Após o debate, os servidores par-
ticiparam de um happy hour com 
apresentação do grupo de teatro 
Erga Omnes, formado por servido-
res do Judiciário Federal, e do grupo 
de mulheres Trio Sinhá Flor.

Leia mais sobre o seminário no 
site <www.sintrajud.org.br>.

Reforma da Previdência e a vida das mulheres 
foi tema de Seminário

Atividade organizada pelo Coletivo de Mulheres do Sintrajud foi parte das comemorações do 8 de março.

Fotos: Kit Gaion

Marcela Mattos

Fábio (CSP-Conlutas)
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Quando os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal iniciarem o 
julgamento do mérito referente 
ao pagamento do auxílio-moradia 
a magistrados e procuradores, no 
dia 22 de março, caso se confirme a 
promessa da Presidência da Corte, 

já terão se passado três anos, seis 
meses e sete dias da decisão mo-
nocrática do ministro Luiz Fux que 
permitiu o pagamento do contro-
verso benefício.

A polêmica e a repercussão nega-
tiva do auxílio ganharam propor-

“Moradia” de juízes se manteve em 
período de “ajustes” contra servidores

STF promete julgar controverso e criticado benefício de magistrados e procuradores, mantido há 3,5 anos por decisão monocrática.

Por Hélcio Duarte Filho ções maiores nas últimas semanas 
– seja por reações espontâneas nas 
redes sociais, seja por possíveis ar-
ticulações planejadas. A constata-
ção de que juízes e procuradores, 
mesmo que possuam dezenas de 
imóveis próprios na cidade em que 
atuam, possam receber o benefício 
é algo difícil de ser sustentado.

O que pouco ou nada se fala, no-
tadamente na mídia comercial, é 
que esses anos de concessão do au-
xílio moradia a juízes e procurado-
res coincidiram com períodosnos 
quais os servidores desses mesmos 
órgãos sofreram com a política de 
ajuste fiscal, imposta pelo Poder 
Executivo, com a concordância do 
Legislativo e do Judiciário.  

Isso se expressou, por exemplo, no 
veto ao Plano de Cargos e Salários, 
em julho de 2015; na decisão do Su-
premo Tribunal Federal contrária a 
parcelas dos quintos, quatro meses 
antes; ou nas restrições impostas no 
ano passado aos reajustes de bene-
fícios - como assistência médica e 

auxílio-alimentação, apesar da dis-
ponibilidade orçamentária.

Que o auxílio-moradia de R$ 
4.377,00 é remuneração disfarça-
da, até juízes reconhecem. Para 
tentar “regularizar” a situação, o 
ex-presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho, Ives Gandra Martins 
Filho, sugeriu que se criasse uma 
gratificação por antiguidade a ser 
paga a cada cinco anos de serviço 
para juízes e procuradores – algo 
que, como se vê, dá margem a va-
lores eventualmente superiores ao 
do auxílio-moradia. 

Curioso é que Gandra Filho, 
enquanto traça ideias generosas 
para a remuneração dos seus, se 
mostrou na condução do TST um 
aplicado e insistente defensor da 
reforma trabalhista, inclusive do 
trabalho intermitente e da terceiri-
zação generalizada – duas modali-
dades de “emprego” nas quais, qua-
se sempre, o trabalhador recebe 
salários bem inferiores ao valor do 
auxílio-moradia dos magistrados.

O Recurso Extraordinário 638115, 
relativo aos embargos declaratórios 
da ação dos quintos, completará 
em meados de março, caso não seja 
apreciado, cinco meses na lista de 
processos pautados para as sessões 
do Supremo Tribunal Federal pelo 
ministro Gilmar Mendes.

As indefinições acerca do assunto 
se arrastam desde março de 2015, 
quando o STF atendeu, por seis vo-
tos a três, o recurso excepcional da 
União que levou à supressão do di-
reito dos servidores à incorporação 
de parcelas dos quintos.

O recurso movido à época pela 
Advocacia-Geral da União, ain-
da no governo de Dilma Rousseff, 
contestava a constitucionalidade da 
incorporação de quintos por servi-
dores públicos, em decorrência do 
exercício de funções gratificadas, no 
período compreendido entre a edi-
ção da Lei 9.624/1998 (2 de abril de 
1998) e a Medida Provisória 2.225-
45/2001 (4 de setembro de 2001). 

Votaram com o relator Gilmar 
Mendes, e, portanto, contra os ser-
vidores, os ministros Teori Zavascki, 
Dias Toffoli, Marco Aurélio, Ricardo 

Lewandowski e Rosa Weber. Foram 
vencidos na matéria Luiz Fux, Cár-
men Lúcia e Celso de Mello.

O julgamento da ação foi recebido, 
à época, com indignação por servi-
dores e advogados sindicais, ao con-
trariar decisões anteriores do próprio 
Supremo e se confrontar com con-
ceitos como da ‘coisa julgada’, direito 
adquirido e decadência de anulação 
de atos administrativos.

Enquanto o STF atendia ao re-
querimento do governo e votava 
a favor de uma medida que, a de-
pender dos desdobramentos, pode 
implicar até na redução nas remu-
nerações dos servidores, o mesmo 
tribunal assegurava a manutenção 
do pagamento do controverso e 
contestado auxílio-moradia a ma-
gistrados e procuradores.

Dirigentes e advogados do Sin-
trajud, de outros sindicatos e da 
federação nacional (Fenajufe) vêm 
acompanhando todas as sessões do 
STF, desde que o recurso entrou na 
lista de processos de Gilmar Men-
des, numa movimentação inces-
sante para defender o direito ame-
açado da categoria.

Há cinco meses servidores acompanham todas as 
sessões do STF para defender os quintos  
Incertezas quanto ao pagamento das parcelas dos quintos referentes ao período entre abril de 1998 e 

setembro de 2001 preocupam e penalizam servidores.

Nelson Júnior (ASCOM/STF)

Pleno tomará decisão sobre  o  privilégio mantido por juízes de todo o país com base na liminar de Fux.

N
elson-JuniorA

SC
O

M
STF

Jane Franco

Ao longo do ano passado o Sintrajud e 
demais sindicatos  buscaram junto ao 

Supremo assegurar a garantia do direito 
à incorporação dos quintos (foto acima). 

Às vésperas  do julgamento do auxílio 
moradia, proposta do ex-presidente do 

TST, ministro Ives Gandra (leia na página 
8), e reuniões do presidente da Câmara, 

deputado Rodrigo Maia, com a presi-
denta do STF, ministra Cármen Lúcia (ao 

lado), preocupam servidores.
Veja mais informações sobre todas as iniciativas do Sintrajud no site (www.sintrajud.org.br)

Na chamada batalha pela opinião pública, 
Temer perdeu, apesar da ajuda da mídia co-
mercial e da propaganda oficial na TV, na qual 
foram despejados mais de R$ 100 milhões em 
recursos públicos. “O governo desistiu porque 
não conseguiu os votos necessários. E não con-
seguiu porque a gente teve muita mobilização 
e a reforma da Previdência é muito impopular. 
Diante de tanta impopularidade, em um ano 
eleitoral, os parlamentares recuaram”, observa 
a professora Eblin Farage, presidente do An-
des-SN, o sindicato nacional dos docentes.

Fracassou a tentativa de espalhar o medo 
– ‘não haverá dinheiro para pagar os futuros 
aposentados’ - e fazer dos servidores os vilões 
das contas públicas. Impulsionou esse movi-
mento, que teve expressiva presença nas re-
des sociais, a sequência de protestos de peso 
transcorridos no primeiro semestre de 2017 
–iniciados no 8 de março das mulheres, cul-
minando na greve geral de 28 de abril e na 
marcha que levou mais de 100 mil pessoas a 
Brasília, em 24 de maio.  

...sem trégua
A vitória, no entanto, é vista com cautela 

por servidores que participam da luta contra 
a reforma. “Apesar da suspensão da tramita-
ção, permaneceremos vigilantes e alerta. Se o 
governo não conseguiu aprovar essa excres-
cência foi pela resistência da nossa luta, não 
demos e nem daremos trégua a esse governo 
mentiroso e corrupto”, opina Erlon Sampaio, 
servidor da Justiça Federal em São Paulo e in-
tegrante da coordenação da Fenajufe

Por um lado, há a preocupação imediata 

com eventuais novas medidas que sejam pos-
síveis de aplicar por meio de decretos ou pro-
jetos de lei – caso, aliás, da MP 805/2017, que 
aumenta a alíquota previdenciária de 11% 
para 14% e está suspensa por liminar conce-
dida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do 
STF. Na primeira reunião das entidades sindi-
cais nacionais dos servidores federais com re-
presentantes do Ministério do Planejamento, 
no dia 2 de março, os custos financeiros com 
a intervenção federal no Rio já foram mencio-
nados como um impedimento para eventuais 
reajustes salariais. Os representantes do go-
verno também disseram que com a Emenda 
Constitucional 95, que congela o orçamento, 
a situação dos serviços públicos fica insusten-
tável. Poucos dias depois, o presidente Temer 
declarou, em entrevista a uma rádio, que a 
tramitação da PEC 287-A poderá ser retoma-
da após as eleições de outubro.

Por outro lado, a saída de cena, mesmo que 
provisória, da PEC 287-A é uma oportunidade 
para que campanhas pela derrubada das re-
formas já aprovadas ganhem fôlego – caso da 
Trabalhista e da Emenda 95. “O que aconteceu 
com a Previdência nos abre espaço para reagir 
também com relação às reformas que precisam 
ser revogadas”, defende Tarcísio Ferreira, da di-
reção do Sintrajud. “Mas a intervenção federal 
no Rio é uma movimentação política do gover-
no que busca explorar essa situação de violên-
cia para ganhar algum grau de popularidade. E 
se ele consegue se reerguer em alguma medida, 
pode ganhar força para retomar essa agenda de 
ataques”, alerta o servidor, de certa forma pon-
tuando que a luta contra a destruição e a priva-
tização da Previdência não para nunca.

Temer perde disputa da Previdência, 
mas não desiste de reduzir direitos

Servidores afirmam que mobilizações foram fundamentais para barrar PEC 287 e que defesa dos direitos passa por combater 
também reformas já aprovadas, como a Trabalhista e a Emenda Constitucional 95.

“É preciso postergar a concessão da aposenta-
doria”, disse o presidente Michel Temer (MDB), 
no dia 5 de dezembro de 2016, na reunião minis-
terial, aberta aos holofotes da mídia comercial, 
na qual apresentou o projeto de reforma da Pre-
vidência que seria levado ao Congresso Nacional.

Uma semana antes, o governo havia aprovado 
na Câmara dos Deputados, em um dia de protes-
tos e violenta repressão em Brasília, a proposta 
que viria a se constituir na Emenda Constitu-
cional 95. A mudança congela por duas décadas 
os orçamentos da União destinados aos serviços 
públicos e às áreas sociais, incluindo a segurida-
de, enquanto mantém as portas livres para des-
pesas com juros das dívidas públicas. 

A reforma da Previdência, portanto, era a con-
sequência inadiável, nos planos do governo, para 
aplicar a Emenda 95, transferindo, na prática, 
recursos a serem usados com as aposentadorias 
de trabalhadores, que seriam postergadas, para o 
pagamento de juros a grandes grupos que atuam 
no mercado financeiro.

Dois anos, dois meses e 14 dias após divulgar 
o conteúdo da pretendida reforma, o governo 
anunciou que, sem os 308 votos necessários 
na Câmara, estava suspendendo a tramitação 
da Proposta de Emenda Constitucional 287-
A/2016. A notícia ganhou repercussão naquele 
19/2 em meio às passeatas e atos em dezenas de 
cidades do país contra a reforma da Previdên-
cia. Em alguns locais, chegou a ser comemora-
da pelos manifestantes.

O governo usou a decretação da intervenção 
federal e militar na área de segurança do Rio de 
Janeiro como justificativa para a suspensão da 
tramitação – a Constituição Federal proíbe al-
terações constitucionais enquanto perdurarem 
intervenções federais em estados. Mas é evi-
dente que Temer, a despeito de qualquer avalia-
ção sobre o decreto, teria votado a PEC 287-A 
caso tivesse os votos para isso. 

É a primeira vez, desde o início das reformas 
previdenciárias, iniciadas por Fernando Hen-
rique Cardoso (PSDB) na segunda metade da 
década de 1990, que um governo lança uma 
proposta de reforma na área e não consegue 
aprová-la ao menos parcialmente. FHC em 
1998, Lula (PT) em 2003, e Dilma em 2012 e 
2015 - com projetos restritivos de direitos como 
o fundo de previdência complementar que pôs 
em prática a limitação ao teto do INSS para as 
aposentadorias de novos servidores - impuse-
ram ao menos em parte suas reformas. 

Há muitos fatores que ajudam a explicar a 
inegável derrota de Temer nesse caso, e conse-
quente vitória da classe trabalhadora. Entre eles, 
destaca-se a força e a dimensão do movimento 
nacional - descentralizado, mas com bandeiras 
centrais unitárias - em defesa do direito à apo-
sentadoria e contra a PEC 287-A. 

Reforma e intervenção

Por Hélcio Duarte Filho

Sem votos...

Claudio Cammarota

Servidores do Judiciário Federal em São Paulo durante o ato unificado no dia 19 de fevereiro, quando o governo anunciou o recuo nas tentativas 
de votar a  reforma da Previdência ainda no início deste ano.
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Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no Estado de São Paulo

Jornal do Judiciário

A ação do Sintrajud para que os servidores 
continuem a receber a Vantagem Pecuniária In-
dividual (VPI) será ajuizada até o final deste mês 
de março.

Criada em julho de 2003 como parte de 
um reajuste salarial do funcionalismo, a VPI 
foi absorvida na primeira parcela da última 
reposição, em julho de 2016. A direção do 
Sintrajud entende, porém, que o correto seria 
ocorrer na última parcela, em janeiro de 2019.

Se esse entendimento for acatado pela Jus-
tiça, os servidores terão direito a continuar 
recebendo neste ano os R$ 59,87 mensais da 
VPI, mais o montante que deixou de ser pago 
desde julho de 2016, com juros e correção 
monetária.

A suspensão imediata da VPI não está prevista 
na Lei 13.317/2016. Foi uma decisão adminis-
trativa dos tribunais.

Como substituto dos servidores no processo, 
o Sindicato não depende de autorização indivi-
dual para ingressar com a ação. E pode repre-
sentar os filiados em todas as fases, sem que eles 
tenham de pagar honorários.

A sindicalização é também a única forma de 
financiamento do Sindicato, que sempre recha-
çou o imposto sindical, por exemplo. É a con-
tribuição voluntária da categoria que possibilita 
as iniciativas jurídicas e políticas da entidade, 
como as lutas pelos Planos de Cargos e Salários 
e por benefícios. 

Veja a seguir outras ações e requerimentos 
recentes do Departamento Jurídico.

Ação para prorrogar a 
VPI terá início em março

Sindicato defende continuidade do 
pagamento e devolução dos valores já 

descontados; veja outras ações do Jurídico

REQUERIMENTOS

Nomeação de servidores no TRT: Protocolados 
no Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e no TRT-
2, para que os cargos vagos no Tribunal sejam preenchidos 
ainda neste semestre, já que a vigência do último concurso 
termina em junho. O Sindicato também pede a liberação de 
mais nomeações para preencher os cargos vagos já existen-
tes na 2ª Região, a fim de reduzir o déficit de pessoal e a 
sobrecarga de trabalho. O requerimento ao TRT ainda pede 
que sejam feitas o mais rapidamente possível as nomeações 
autorizadas pelo CSJT.

Abono para consultas e exames no TRE: O 
Sindicato pediu que os servidores tenham direito ao abono 
das faltas para exames, consultas ou tratamentos médicos.

AÇÕES

Contra a Globo: Ajuizada em fevereiro ação judicial 
por direito de resposta a reportagem veiculada pelo ‘Jor-
nal Nacional’ em 5/12, a liminar foi indeferida. O Sindicato 
aguarda sentença sobre o mérito para recorrer.

Conversão de tempo para aposentadoria 
especial: o Sindicato ingressou como amicus curiae  no 
julgamento de Recurso Extraordinário no STF sobre a conta-
gem do tempo para aposentadoria especial de servidores que 
trabalham em condições prejudiciais à saúde ou à integridade 
física. O Recurso procura estabelecer que nesses casos o tempo 
de trabalho para fins de aposentadoria seja contado como no 
Regime Geral, ou seja, a cada ano trabalhado o servidor conta 
pelo menos 1,4 e a servidora, pelo menos 1,2.

l

O fim do mandato do ministro Ives Gandra 
Martins Filho como presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) e do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) foi 
comemorado pelos servidores. O jurista teve 
como marca de sua gestão ataques aos direitos 
e jurisprudências trabalhistas.

O Sintrajud acompanha a gestão do novo 
presidente, ministro Brito Pereira, a quem foi 
solicitada audiência. E cobrará a defesa da Jus-
tiça do Trabalho como instituição essencial 
para garantia de direitos sociais, bem como 
gestões para revisão dos valores de benefícios 
e atendimento às demais reivindicações.

Ives Gandra deixa presidência do TST após 
gestão de ataques a direitos

Maldades de Gandra
Atuou à revelia do TST para retirados da Câmara dos 
Deputados 32 projetos de lei que criariam novas varas e 
cargos no Judiciário Trabalhista (611 só no TRT-2).

Contribuiu para a aprovação da Lei que estende a tercei-
rização a todos os setores econômicos, incluindo ativi-
dades fim no serviço público, e articulou a aprovação da 
‘reforma’ trabalhista, advogando uma Justiça do Traba-
lho “mais enxuta”.

Tentou até o fim do mandato rever as súmulas e orien-
tações do TST violadas pela reforma de Temer, que vem 
sendo questionada inclusive pela Organização Interna-
cional do Trabalho.

Em 2013, ainda corregedor, sugeriu restringir licenças 
médicas no TRT-2, apesar de o Regional ter então a quinta 

maior produtividade nacional, com metade dos servidores 
em relação aos quatro primeiros TRTs mais produtivos.

Relatou no CNJ a Resolução 88/2009, que fixou a jornada 
de trabalho em 8 horas e tem sido usada pelos tribunais 
como justificativa para negar a redução para 6 horas di-
árias, pauta histórica da categoria.

Também no CNJ, foi encarregado pelo então presidente 
do STF, Gilmar Mendes, de rebaixar proposta de reajuste 
salarial dos servidores, que resultou no PL 6613/09. Cha-
mado à época de “cavalo selado” por setores ligados ao PT 
e à CUT, o projeto nunca foi aprovado.

Propôs instituir em lei um adicional somente para juízes e 
integrantes do Ministério Público, para substituir ‘penduri-
calhos’ como o auxílio moradia.

l

l

l

l

l

l
l

Por Luciana Araujo

Entre as principais mudanças para a apresenta-
ção da declaração do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física (IRPF) neste ano está a necessidade 
de informar o número de CPF de dependentes a 
partir de 8 anos de idade - antes era exigido apenas 
dos maiores de 12 anos. Quem tem filhos menores 
ainda não estão inscritos no Cadastro de Pessoas 
Físicas precisa emitir o CPF da/s criança/s.

Mantém-se a regra de que um dependente só 
pode constar em uma declaração. Em casos de 
filhos de pais separados com guarda compar-
tilhada, a criança ou jovem até 21 anos (24 se 
cursando universidade) deve aparecer como de-
pendente em uma declaração e alimentando na 
outra. Despesas médicas ou de educação tidas 
pelo pai ou mãe que declarar o filho como ali-
mentando podem ser incluídas na declaração.

Gastos médicas e laboratoriais são dedutíveis 
apenas pessoalmente, à exceção daqueles refe-
rentes aos alimentandos.

A remessa de dinheiro ao exterior para fins 
educacionais ou de saúde, devidamente com-
provada, passa a ser isenta de tributação. Assim 
como o auxílio-doença pago pela Previdência 
Social (no período pago pelo empregador se-
gue incidindo o IR).

Essas e outras alterações nas regras da decla-
ração constam da Instrução Normativa 1756 da 
Receita Federal (disponível na página do Sindi-

cato na internet: www.sintrajud.org.br). O prazo 
para entrega da declaração é o dia 30 de abril. 

Confisco salarial e riqueza não tributada
A última correção da tabela do IRPF foi em 

2015. O Dieese aponta que a defasagem em re-
lação à inflação oficial (IPCA) é de 88,5% desde 
1996, quando os governos iniciaram a política de 
congelamento das alíquotas, fazendo com que a 
cada reajuste salarial os trabalhadores tenham 
maior desconto na fonte.

Até 2001 a tabela permaneceu congelada. Na-
quele ano houve um reajuste de 17,5%. No entan-
to, em 2003 e 2004 novamente as faixas do IRPF 
ficaram congeladas, e entre 2010 e 2015 os reajus-
tes não superaram a inflação.

A correção da tabela, a criação de novas alíquo-
tas (taxando mais quem ganha mais) e o impos-
to sobre grandes fortunas são apontadas há anos 
por organizações sindicais, o Dieese e especialis-
tas como a solução para a injustiça fiscal do mo-
delo tributário brasileiro. Hoje no Brasil, a maior 
incidência de tributos se dá sobre o consumo e 
serviços, onerando mais quem ganha menos. O 
patrimônio e a renda não resultante de trabalho 
(alugueis, aplicações financeiras, lucros e dividen-
dos) não são tributáveis. Levantamento publicado 
pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) 
em 2016 aponta que “nos países socialmente mais 
desenvolvidos, a tributação sobre o patrimônio e a 
renda corresponde a cerca de 2/3 da arrecadação.”

Congelamento da tabela do IRPF é 
mais uma forma de confisco

Última revisão foi em 2015, mas defasagem já soma 88%; Além disso, só o trabalho é 
taxado no país, enquanto riqueza e lucros são isentos.


