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As mobilizações dos servidores 
públicos pela aprovação da Pro-
posta de Emenda Constitucional 
170/2012 continuam, ainda que 
não haja data definida de quando 
a Câmara dos Deputados irá apre-
ciar o pedido.  Os servidores apo-
sentados realizam diariamente nas 
redes sociais uma intensa campa-
nha pedindo apoio aos deputados 
federais para que a votação ocorra 
ainda em agosto.

“O momento é de pressão total 
para que a proposta seja apreciada o 
quanto antes. Estamos trabalhando 
para que o presidente da Câmara, 
Eduardo Alves (PMDB/RN) colo-
que a proposta na pauta ainda em 
agosto”, informa Flávio Conrado Jú-
nior, diretor do Sintrajud, aposenta-
do da Justiça Militar e coordenador 
do Núcleo de Aposentados e Pen-
sionistas do sindicato.

A PEC 170/2012 prevê que todo 
servidor público que tenha ingres-
sado na administração pública até 
31 de dezembro de 2003, antes da 
Reforma da Previdência (Emenda 
Constitucional 41), receba seu sa-
lário integralmente no caso de ficar 
incapacitado para o trabalho. 

Atualmente, a Constituição prevê 

Campanha pela PEC 170/12 
agita as redes sociais

Proposta prevê que todo servidor público receba seu salário integralmente no caso de invalidez

A PEC 170/2012, de autoria 
da deputada Andreia Zito 
(PSDB/RJ), foi aprovada pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e de Cidadania (CCJC) 
da Câmara dos Deputados 
em agosto de 2013. Em maio 
deste ano, a PEC também 
foi aprovada pela Comissão 
Especial destinada a analisar 
a proposta e agora aguarda 
votação no plenário da 
Câmara. 

a aposentadoria por invalidez com 
proventos integrais apenas nos ca-
sos de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave previs-
ta em lei, como hanseníase, paralisia 
irreversível e mal de Parkinson.  Ou 
seja, se o servidor sofrer um acidente 
fora do trabalho e ficar inválido, por 
exemplo, pode ser aposentado, mas 
receberá remuneração proporcional 
ao seu tempo de contribuição.

De acordo com Flávio Conrado, 
de um modo geral, os deputados se 
posicionam a favor da aprovação da 
proposta, no entanto, a campanha 
de mobilização precisa continuar. 
“Temos algumas estratégias defini-
das, como o envio futuro de cartas 
de cada aposentado por invalidez 
para os deputados federais de São 
Paulo”, explica.

Em setembro, entre os dias 27 
e 30, aposentados e pensionistas 
terão a oportunidade de debater a 
sua atuação junto ao movimento 
sindical e questões de interesse da 
categoria, durante o IV Encontro 
Regional Sudeste de Aposentados 
e Pensionistas. Neste ano, o even-
to será organizado pelo Sintrajud, 
em Santos. 

Com um número limitado de 
inscrições, os representantes do 
Sintrajud serão escolhidos em 
assembleia no próximo dia 13, 
às 14h, no auditório do Sindica-
to (Rua Antônio de Godoy, 88. 
15º andar).

A última edição do evento 
ocorreu na cidade de Louveira e 
reuniu cerca de 80 associados dos 

cinco sindicatos da região. O En-
contro é mais uma oportunidade 
que aposentados e pensionistas 
têm para discutir assuntos, como 
a aposentadoria por invalidez, e 
refletir sobre as mobilizações da 
categoria e também sobre qua-
lidade de vida, uma vez que o 
evento abre espaço para ativida-
des lúdicas e recreativas.

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

São Paulo, 17 de Julho de 2014.

Companheiros (as) Oficial de Justiça:
O Núcleo dos Oficiais de Justiça Avaliadores 
Federais do Sintrajud tem o prazer de 
convocá-los (as) para participar da Reunião 
do mesmo,  dia 07/08/2014 (5ª feira), às 
14h30, no auditório do SINTRAJUD/SP (R: 
Antonio de Godoy, nº 88 – 15º andar).

Essa reunião terá como pauta os seguintes 
temas:

- Desconto da indenização de transporte e 
compensação do serviço em razão de adesão 
à greve;
- Condições de trabalho dos OJAFs na CEUNI e 
lotação dos novos oficiais na JF;
- Portaria 34/2014 do TRT 2ª Região sobre 
impossibilidade de readaptação dos oficiais;
- Avaliação do Conselho de Base SINTRAJUD, 
realizado no dia 26/07, campanha salarial e 
mobilização dos oficias;
- Aposentadoria Especial, Portaria 45/2014 
do TRT/SP e Indenização de Transporte;
- Participação dos OJAFs na elaboração do 
plano de carreira e no Grupo de Trabalho 
estadual e federal;
- Central de Mandados da Justiça Federal de 
Osasco e demais subseções;
- Eleição dos observadores ao VII CONOJAF;
- Participação no Esojaf;
- Outros assuntos de interesse dos OJAFs.

Erlon Sampaio de Almeida
Diretor Executivo Sintrajud e Coordenador do 
Núcleo dos  OJAFs  

Lucas José Dantas Freitas
Diretor Executivo Sintrajud

Neemias Ramos Freire
Coordenador do Núcleo dos  OJAFs

Companheiros (as) Agentes de Segurança:
O Núcleo dos Agentes de Segurança do 
SINTRAJUD tem o prazer de convidá-los 
(as) para participar da Reunião do mesmo,  
dia 12/08/2014, às 19h30, no auditório do 
SINTRAJUD (Rua Antonio de Godoy, nº 88, 
15º andar).
Essa reunião terá como pauta:

- Súmula Vinculante nº 33;
- Desvio de Função;
- Atribuições dos Agentes de Segurança;
- Demais interesses da categoria;

São Paulo, 28 de julho de 2014.

Cléber Borges de Aguiar
Diretor Executivo Sintrajud e Coordenador do 
Núcleo dos  Agentes de Segurança

Flávio Conrado Júnior
Diretor Executivo Sintrajud

Encontros dos aposentados: 
assembleia definirá participantes

O evento será em Santos entre os dias 27 e 30 de setembro e reunirá representantes
de sindicatos da região

Reunião do Núcleo 
dos Oficiais de Justiça 
Avaliadores Federais 

do Sintrajud

Reunião do Núcleo 
dos Agentes de 
Segurança do 

Sintrajud

Algumas 
mensagens 
postadas pelos 
servidores nas 
redes sociais
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Os servidores da Justiça Traba-
lhista vão pressionar a administra-
ção do TRT-2 e o CSJT por mais 
recursos para a saúde. A decisão 
foi tomada na assembleia realiza-
da na sexta-feira (25), que debateu 
medidas para enfrentar o reajuste 
de 23% no convênio médico.

Os servidores querem que o 
TRT-2 aumente o repasse de re-
cursos para assistência médica, o 
que não acontecerá sem a mobili-
zação da categoria. Por isso, já no 
começo da semana seguinte, se-
riam realizados arrastões no Ruy 
Barbosa e uma assembleia com 
café da manhã, às 10h de sexta-
-feira (1), no mesmo fórum.

O argumento central dos servido-
res estará baseado no recente estudo 
da assessoria econômica do Sintra-
jud, que aponta haver uma defasa-
gem entre o orçamento para assis-
tência médica no TRT-2 e a média 
da Justiça Trabalhista nacional. Em 
relação a 2013, o orçamento da 2ª 

região cresceu 14,48%, ao passo que 
o orçamento da JT como um todo 
teve um crescimento de 24,43%.

Dependendo da adesão, a ideia é 
preparar, depois da assembleia do 
dia 1º, uma manifestação maior. A 
data indicada para essa manifesta-
ção (8 de agosto) coincide com o dia 
apontado pela federação nacional 
(Fenajufe) para a retomada da cam-
panha salarial (ver texto na página 4).

Comissão de servidores
As iniciativas para pressionar a 

administração do TRT-2 por mais 
verbas para a saúde serão comple-
tadas com gestões sobre o Conse-
lho Nacional da Justiça do Traba-
lho, também reivindicando mais 
verbas, e a composição de uma 
comissão para estudar possíveis 
soluções no longo prazo.

Um dos temas que serão abor-
dados pela comissão, que deve ser 
formada na assembleia setorial, será 
a sinistralidade como critério de re-

JT: servidores se mobilizam por mais 
verbas para saúde

ajuste e a existência de três modali-
dades de planos.

Na assembleia de sexta-feira 
(25), os presentes criticaram o 
TRT-2 por não ter fornecido os 
dados de uso do plano de saúde, 
solicitados pelo Sintrajud, que 

‘justificariam’ o reajuste de 23%. 
Houve também muito questiona-
mento em relação ao plano mais 
caro oferecido pela NotreDame, 
que pode ser o maior responsável 
pela sinistralidade, o que é negado 
pela administração.

Ennio Brauns

Sexta-feira (1), tem assembleia no fórum Ruy Barbosa. Convênio médico terá reajuste de 23%

A dotação orçamentária para as-
sistência médica e odontológica no 
TRT-2, considerando-se o valor 
mensal por beneficiado, é uma das 
mais baixas da Justiça Trabalhista 
em todo o país e cresce abaixo da 
média nacional.

Segundo um estudo do econo-
mista Washington Moura Lima, 
assessor do Sintrajud, a dotação 
autorizada para assistência médi-
ca no TRT-2 em 2014 – de R$ 30,2 
milhões – cresceu 14,48% em re-
lação ao valor que foi autorizado 
em 2013. Na Justiça do Trabalho 
como um todo o crescimento foi 
de 24,43%, para R$ 274,2 milhões.

Além disso, já no ano passado o 
TRT-2 apresentava um dos mais 
baixos orçamentos para a assistên-
cia médica na Justiça Trabalhista, 
ocupando o 19° lugar entre os Tri-
bunais do Trabalho.

O valor médio mensal repassado 
pelo Tribunal para cobrir a despesa 
com assistência médica e odontoló-
gica foi de R$ 118,66 para cada be-
neficiado, contra R$ 137,60 de mé-
dia mensal no conjunto da Justiça 
Trabalhista. Washington estima que 
essa diferença tenha aumentado nes-
te ano: R$ 129,37 no TRT-2, contra 
R$ 163,07 no âmbito da JT.

Mobilização é fundamental
Apesar da baixa dotação para 

assistência médica e odontoló-
gica, os orçamentos do TRT-2 e 
da Justiça Trabalhista para 2014 
apresentam saldos expressivos 
em diversos projetos e atividades. 
Após analisar dados da Comissão 
de Orçamento da Câmara dos 
Deputados e do Prodasen – Sena-
do,  o economista verificou que, 
passada a primeira metade do 
ano, ambos os órgãos ainda não 
concluíram a execução de metade 
das suas despesas.

Sem considerar as despesas de 
pessoal e encargos, o orçamento 
do TRT-2 apresentava em 30 de 
junho um saldo de 16,8% , equi-
valente a R$ 50,7 milhões. Na 
Justiça Trabalhista, o saldo era de 
R$ 593,4 milhões, corresponden-
te a 20,24% do total autorizado. 

“Há uma grande margem no 
orçamento, o que coloca a neces-
sidade de aceleração urgente dos 
gastos, para que não haja perdas 
orçamentárias pela sua não exe-
cução”, diz o economista.

Porém, as sobras do orçamento 
não podem ser automaticamen-
te remanejadas para os itens que 
precisam de mais recursos, como 

Orçamento do TRT-2 para saúde cresce 
abaixo da média da JT

Dotação média é uma das menores do país. Lei dificulta o remanejamento das sobras de recursos

os Benefícios Sociais (rubrica 
que inclui os gastos com assis-
tência médica e odontológica dos 
servidores). Conforme explica 
Washington, a Lei Orçamentária 
Anual de 2014 só permite movi-
mentação de recursos dentro de 
uma mesma rubrica.

“Há outra via, que seria nego-
ciar com o Poder Executivo um 
crédito adicional para a assis-
tência médica do TRT-2”, diz o 

economista. Em assembleia na 
sexta-feira (25), os servidores 
da Justiça Trabalhista decidiram 
pressionar a administração do 
TRT-2 e o CSJT por mais recur-
sos para a saúde (veja reportagem 
nesta página). 

“É fundamental a mobilização 
dos servidores nessa luta, para 
melhorar o orçamento com a as-
sistência médica e odontológica”, 
afirma Washington. 

Aumento no Orçamento de 2013 a 2014
Dotação Autorizada para assistência médica

25.07.14 - Assembleia na JT Barra Funda debate reajuste do plano de saúde
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A retomada da Campanha Sa-
larial tem duas datas importantes 
no mês de agosto. No dia 8, a ca-
tegoria fará um ato no fórum tra-
balhista Ruy Barbosa e no dia 14 
os servidores pretendem cruzar os 
braços por 24 horas.

As datas foram definidas na as-
sembleia geral, realizada no audi-
tório do Sintrajud, no sábado 26. 
Na ocasião, todas as intervenções 
reafirmaram a necessidade de su-
perar as dificuldades e retomar a 
luta para que haja algum reajuste 
ainda este ano.

As atividades aprovadas seguem 
o que foi definido na reunião Am-
pliada da Fenajufe, realizada em 6 
de julho. Na opinião da oficial de 
justiça de Cubatão e diretora do 
Sintrajud, Lynira Sardinha, nun-
ca foi fácil construir as greves. Já 
Raquel Morel Gonzaga, diretora 
do Sintrajud e servidora do TRE, 
defendeu: “Só vai haver alguma 
conquista se fizermos uma greve 
maior do que a que fizemos no 
primeiro semestre”. 

Para a maior parte dos presentes, 
a possibilidade de um 2º turno nas 
eleições de outubro poderia en-

fraquecer o governo Dilma Rous-
seff (PT), fato que aumentaria a 
chance de a categoria conquistar 
o reajuste. “Se não aproveitarmos 
esse período até a eleição, vai ficar 
mais difícil [a aprovação de algum 
reajuste ocorrer neste ano]”, de-
fendeu Tarcísio Ferreira, diretor 
da Fenajufe.

Construir a greve
Os servidores de São Paulo apos-

tam nos dias 8 e 14, e ao final des-
te último avaliarão a continuidade 
do movimento. Uma das propos-
tas feitas na assembleia seria reali-
zar, no dia 14, um debate público 
sobre temas que afetam a catego-
ria, como teletrabalho, democra-
cia no Poder Judiciário, condições 
de trabalho, plano de carreira. 
Mas a forma do debate ainda será 
definida. Portanto, fiquem atentos 
às novas informações!

Os servidores, na assembleia 
de sábado, saíram com a convic-
ção da necessidade de construir a 
greve, com passagens nos locais 
de trabalho, arrastões e muito 
diálogo com a categoria. Então, 
mãos à obra!

Servidores vão retomar a luta 
por reajuste

Assembleia aprova ato dia 8 e paralisação de 24 horas em 14 de agosto

Fotos Jesus Carlos

Marcela Mattos

Nos dias 22 e 23 de julho, duas 
importantes atividades ocorri-
das na Baixada Santista defini-
ram a realização de assembleias 
setoriais no dia 12 de agosto, às 
11h, nas Justiças do Trabalho e 
Federal de Santos. 

As visitas nos tribunais ser-
viram para avaliar a luta tra-
vada no primeiro semestre, 
além de preparar a categoria 
para as novas batalhas, que 
certamente passarão pela ne-
cessidade de construção de 
uma nova greve para derrotar 
a política de congelamento do 
governo Dilma.

Coordenador da Fenajufe, 
Adilson Rodrigues participou 
da reunião na JF Santos e ex-
pôs os desafios nacionais da 
categoria. Para ele, não há dú-
vida da necessidade do movi-

mento paredista, o que se pre-
cisa é que “todo servidor, nos 
diferentes ramos do Poder Ju-
diciário, assuma a sua respon-
sabilidade. Precisamos de uma 
forte pressão até a aprovação 
final do projeto. Somente po-
demos confiar em nossa capa-
cidade de luta e organização” 
concluiu.

Lynira Sardinha, diretora 
do Sintrajud, destacou que “é 
hora de termos muita clareza 
de que o perfil deste novo mo-
mento da greve será diferente 
do que tivemos no primeiro 
semestre. Precisamos focar na 
aprovação do substitutivo ao 
PL 6613. Temos batalhas im-
portantes para garantir o or-
çamento até dia 31 de agosto.”

Já Salomão Ferreira, também 
diretor da entidade, enfatizou 

Reuniões em Santos reafirmam a 
necessidade da luta

Servidores da JT e JF Santos realizam assembleias setoriais 
em 12 de agosto para discutir a retomada da greve

que precisaremos de uma gre-
ve forte do conjunto do Poder 
Judiciário. “Em se tratando de 
um momento eleitoral, teremos 

o desafio de construir um forte 
movimento também na Justiça 
Eleitoral. Precisaremos de mui-
ta unidade e força.”

26.07.14 - Assembleia no auditório do Sintrajud

26.07.14 - Assembleia no auditório do Sintrajud

22.07.14 - Assembleia na JT de Santos
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Agenda de mobilização 

07/08 - Ato nacional em 
frente ao STF. Brasília.

08/08 - Ato no fórum 
trabalhista Ruy Barbosa. São 
Paulo.

09/08 - Reunião Ampliada da 
Fenajufe. Brasília.

12/08 - Assembleias setoriais 
JT e JF Santos. São Paulo.

14/08 - Paralisação por 24 
horas. São Paulo.

Servidores de todo o país estão 
sendo convocados a participar 
do Dia Nacional de Luta, em 7 
de agosto, com realização de ato 
em frente ao Supremo Tribunal 
Federal, em Brasília. A ideia é 
pressionar o STF para que assu-
ma a defesa do substitutivo ao 
PL 6613/09, formulado na mesa 
de negociação com a participa-
ção da Fenajufe e do Judiciário 
Federal, envolvendo tribunais 

superiores e conselhos.
No dia 9, será a vez das entida-

des filiadas discutirem, entre ou-
tros assuntos, o posicionamento 
das assembleias de base acerca 
do indicativo de greve por tem-
po indeterminado, com foco na 
inclusão do reajuste salarial dos 
servidores do Judiciário e MPU 
no orçamento da União. Outro 
tema importante é a  definição 
do novo calendário de luta.

Dia 7 tem ato em Brasília, 
seguido de Ampliada no dia 9

O balanço da campanha salarial 
no primeiro semestre, uma reflexão 
sobre a atuação do Sindicato e a dis-
cussão sobre os rumos da mobiliza-
ção nos próximos meses pautaram a 
40ª reunião do Conselho de Base do 
Sintrajud, no último sábado (26).

Em meio à constatação das di-
ficuldades para conscientizar os 
servidores e enfrentar os que se 
alinham ao lado do governo, pre-
valeceu a conclusão de que a greve 
ainda é a única forma de as reivin-
dicações dos trabalhadores serem 
ouvidas, inclusive pela população.  
Como disse Ênio Ferreira Mathias, 
servidor da JT na Baixada Santista e 
diretor do Sintrajud, “só a greve nos 
faz sentir gente”. 

O encontro foi realizado na sede 
do Sindicato e começou com uma 
análise de Paulo Barela, dirigente da 
CSP-Conlutas, sobre a conjuntura 
do Brasil e do mundo. Ele mostrou 
que, em resposta à crise global do 
capitalismo, os governos combinam 
diversos ataques aos direitos da clas-
se trabalhadora com a concessão de 
benefícios às empresas e a violenta 
repressão aos movimentos sociais.

Tarefas para o 2º semestre
No Brasil, o arrefecimento dos 

protestos durante a Copa não sig-
nificou que a indignação popular 
tenha diminuído, disse o dirigente.  
“Teremos no segundo semestre a 
mobilização dos grandes batalhões 
da nossa classe trabalhadora (bancá-
rios, funcionários dos Correios, etc.), 
apesar do governismo que caracteri-
za a burocracia sindical.”

Barela observou que não foi possí-
vel unificar as categorias do funcio-
nalismo público durante a campa-
nha salarial no primeiro semestre, 
apesar da paralisação de algumas 
categorias importantes, como os téc-
nico-administrativos das universida-

Conselho de Base conclui que 
greve ainda é o caminho

Encontro avaliou mobilização do 1º semestre e apontou desafios para conscientizar a categoria

Jesus Carlos

des federais e os servidores do IBGE, 
em greve há mais de dois meses.

A CSP-Conlutas está propondo 
a retomada desse esforço em 2015, 
afirmou o dirigente. Até lá, algu-
mas tarefas fundamentais estão re-
servadas para o segundo semestre: 
a luta contra os projetos que trami-
tam no Congresso Nacional e que 
atentam contra os direitos dos ser-
vidores, o reajuste dos benefícios e 
a realização de um seminário para 
os servidores públicos, programa-
do pela CSP-Conlutas para a se-
gunda semana de novembro.

O coordenador da Fenajufe 
Adilson Rodrigues reconheceu 
que a greve do Judiciário Fede-
ral na primeira metade do ano 
não atingiu seus principais ob-
jetivos, como a recomposição 
das perdas salariais por meio 
do substitutivo ao Projeto de 
Lei 6613/09.

Apesar disso e mesmo sem 
uma adesão mais consistente, a 
greve trouxe ganhos significati-
vos para a categoria. “Existem 
conquistas que são simples-
mente a manutenção dos nos-
sos direitos”, observou a direto-
ra do Sintrajud e servidora do 
TRE Raquel Morel Gonzaga.

A instalação da mesa de nego-
ciação no STF, o repúdio à cria-
ção de carreiras exclusivas nos 

tribunais superiores e o parecer 
do CNJ contra o Estatuto do Ju-
diciário (PEC 59/2013) resulta-
ram da pressão dos servidores.

Adilson considera que, para 
avançar ainda mais, a categoria 
deve agora concentrar esforços 
em três objetivos principais: a 
definição de uma pauta de rei-
vindicações comum a todos os 
servidores federais, o fortaleci-
mento da unidade interna e o 
acúmulo de forças com outros 
segmentos do funcionalismo.  
“A estratégia [de mobilização] 
requer também um momento 
de recuar, de recompor forças, 
antes de alcançar a vitória de 
forma avassaladora”, declarou. 
“Não nos permitamos ser ani-
quilados.”

Conquistas da greve

Outras atividades 

01/08 - Assembleia setorial JT 
no Fórum Ruy Barbosa (Ver 
pág. 3). 

07/08 - Reunião Oficiais de 
Justiça. No Sintrajud.  
(Edital pág. 2)

12/08 - Reunião Agentes 
de Segurança. No Sintrajud. 
(Edital pág. 2)

13/08 - Assembleia Núcleo de 
Aposentados e Pensionistas. 
No Sintrajud. (Ver pág. 2)

26.07.14 - 40º Conselho de Base no auditório do Sintrajud

“Só a greve nos faz 
sentir gente”
Ênio Ferreira Mathias, 
servidor da JT na 
Baixada Santista e 
diretor do Sintrajud
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Sobre a Ação dos Quintos

1997 - O então presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
editou a MP 1595-14, 
convertida na Lei nº 9527/97, 
que extinguia a incorporação 
dos Quintos das funções 
comissionadas e denominava 
a incorporação feita até aquele 
momento como Vantagem 
Pessoal Nominalmente 
Identificada (VPNI). 

1998 - Em 
abril, a edição 
da Lei nº 9624 

resgatou a 
incorporação ou 

a atualização 
dos valores 

devidos. 

2001 - Em setembro, 
uma Medida Provisória 
restabeleceu a VPNI. 
Servidores que 
exerceram função de 
confiança entre abril 
de 1998 e setembro de 
2001 passaram a ter 
direito ao pagamento 
dos Quintos. 

2002 - O Sintrajud 
entrou com 
requerimento 
administrativo 
exigindo o 
pagamento dos 
Quintos para a 
categoria

2004 - O Sindicato 
entrou com uma ação 
judicial. A vitória em 
1ª instância veio em 
2008. Na época, a 
Associação Nacional dos 
Magistrados Trabalhistas 
questionou no Supremo 
Tribunal Federal se os 
Quintos eram realmente 
devidos, e o Tribunal de 
Contas da União (TCU) 
era inicialmente contra o 
pagamento. 

2005 - O primeiro julgamento não foi 
favorável aos servidores. Porém, como 
a Fenajufe não foi intimada, mesmo 
sendo parte do processo, abriu-se a 
possibilidade de um novo julgamento. 
No segundo, em dezembro de 2005, 
devido a uma forte ação política, o 
TCU mudou sua posição e decidiu 
pelo pagamento aos servidores. O 
pagamento começou a ser feito já no 
final de 2005. 

2006 – Os tribunais superiores reconheceram 
administrativamente o direito à incorporação 

dos Quintos e iniciaram o pagamento de alguns 
passivos. A incorporação foi realizada nos 

contracheques a partir de janeiro de 2005, mas 
ainda restava o pagamento de retroativos. 

2013 - A ação de 
2004 alcançou 
somente servidores 
filiados ao sindicato 
na época. Mas em 
2014, uma decisão 
do STJ abriu a 
possibilidade de os 
servidores filiados 
depois de janeiro de 
2004 ingressarem 
com nova ação para 
pleitear o pagamento 
do passivo. 

2014 – Para liberar o pagamento do valor 
incontroverso, a União exigiu a elaboração 
de precatórios individuais. Isso exigiu um 
grande esforço do Sintrajud para que os 
dados dos servidores fossem apresentados 
à Justiça Federal a tempo de serem 
incluídos no processo. 

No dia 27 de junho, a 22ª vara federal 
transmitiu junto ao Executivo os 
requisitórios para pagamento dos 
precatórios dos valores incontroversos da 
ação dos Quintos para 1.175 servidores. 
A emissão dos documentos abre a 
possibilidade de que os servidores recebam 
os valores em 2015.

A campanha dos servidores do 
Judiciário Federal e do MPU pela 
rejeição da PEC 59/2013, que cria 
o Estatuto Único do Judiciário, en-
trou em nova fase. Depois de obter 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) um parecer contrário à Pro-
posta, os servidores agora pressio-
nam os senadores para que também 
rejeitem a PEC. A relatoria do texto 
está com o senador Valdir Raupp 
(PMDB/RO).

O Sintrajud lançou um abaixo-as-
sinado a ser endereçado aos sena-

dores para pedir a rejeição da PEC, 
que ameaça direitos dos servidores, 
como os que são garantidos pela Lei 
8.112/90. A Proposta também fere a 
autonomia dos Estados.

Acesse o site do Sintrajud (www.
sintrajud.org.br), faça o download 
do abaixo-assinado, peça a assina-
tura dos seus colegas e entregue o 
documento para um diretor do Sin-
dicato ou na sede do Sintrajud. A 
mobilização da categoria já conse-
guiu a primeira vitória e agora pode 
sepultar definitivamente a PEC.

Novo abaixo-assinado pede que senadores rejeitem a PEC 59/2013
Mobilização dos servidores conseguiu parecer contrário do CNJ e agora busca sepultar de vez a Proposta

Servidores de 1ª e 2ª instâncias 
da Justiça Federal, que exerce-
ram função comissionada en-
tre abril de 1998 e setembro de 
2001, terão uma última oportu-
nidade de pleitear o passivo dos 
Quintos na Justiça. 

A nova ação coletiva, por repre-
sentação processual, será para os 
servidores filiados ao sindicato e 
que não estão nas ações anteriores.  
Estes devem assinar a autorização 
individual para a representação 
processual e enviá-la ao Depar-
tamento Jurídico do Sintrajud. O 
modelo de autorização e as instru-

ções estarão disponíveis no site do 
Sintrajud (www.sintrajud.org.br) a 
partir de sexta-feira, 1º de agosto.  

Quem ainda não é filiado deve 
acessar o endereço eletrônico 
http://www.sintrajud.org.br/con-
teudo/ficha.php, digitalizar a ficha 
de inscrição e enviá-la para sintra-
jud@sintrajud.org.br.

O prazo limite para a entre-
ga dos documentos necessá-
rios é 19 de setembro de 2014, 
impreterivelmente.  

Vale lembrar que esta será a últi-
ma ação que o Sintrajud ajuizará em 
relação aos passivos dos Quintos.  

Servidores excluídos
A Advocacia Geral da União 

(AGU) ainda não se posicionou 
sobre os 105 servidores que fica-
ram de fora da Ação dos Quintos, 
após alegação do órgão de não ter 
recebido informações do TRF-3 
e da JF para realizar os cálculos. 
Com isso, trabalhadores da JF e 
do TRF ficaram de fora da lista 
dos precatórios emitidos em 27 
de junho.

No entanto, no mesmo dia em 
que os precatórios foram emiti-
dos, a fim de dar continuidade ao 
processo, a União peticionou jun-

to à 22ª Vara, requerendo a sua ci-
tação na forma artigo 730 do Có-
digo de Processo Civil. O processo 
se encontra em carga com União 
desde 11 de julho, para a referida 
manifestação. 

O Sintrajud acompanha a luta 
dos servidores pelo pagamento 
desse passivo desde o início, em 
um trabalho que mobiliza o de-
partamento jurídico do Sindicato. 
Os valores de todos os servidores 
foram apresentados pelo departa-
mento jurídico do Sintrajud, que 
tomou todas as medidas para que 
nenhum servidor ficasse para trás.

Quintos: Sintrajud prepara última 
ação judicial    

A ação vale para servidores que não estão nos processos anteriores. Prazo para participar vai até 19 de setembro.

O Sintrajud prepara uma nova e 
última ação para servidores que não 
estão nas ações anteriores.
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Lutar não é crime
A greve é um direito do trabalhador

O direito de greve é garantido pela 
Constituição Federal do Brasil, atra-
vés do seu artigo 9º, sendo um direi-
to social de todo e qualquer trabalha-

dor, cabendo aos próprios exercerem 
a oportunidade desse direito, bem 
como definirem os interesses que se-
rão defendidos pela greve. 

As greves dos servidores públicos não 
poderão ser julgadas na Justiça do Trabalho. 
A divisão de competência é simétrica 
à da Lei 7.701/88, que prevê a atuação 
dos tribunais superiores e regionais do 

trabalho nas greves da iniciativa privada. 
O STF estabeleceu que as justiças Comum, 
Estadual ou Federal julgará os conflitos 
decorrente da greve dos servidores 
conforme o caso.

Diz o artigo 9º: “É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender”.
Artigo 9º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

“A greve, poder de fato, é a arma mais 

eficaz de que dispõem os trabalhadores visando à conquista 

de melhores condições de vida. Sua auto-aplicabilidade é 

inquestionável; trata-se de direito fundamental de caráter 

instrumental.”  MI 712/PA

O servidor não pode ser punido pela simples participação na greve. O próprio Supremo Tribunal Federal considera que a simples participação na greve não constitui falta grave (Súmula 316 do STF), o teor da Súmula 316 do STF que assim determina: a simples adesão a greve não constitui falta grave.

Após o fechamento da negociação, é importante que 
os servidores denunciem ao Sintrajud caso a reposição dos 

dias seja cobrada de outra forma. 

Todo servidor público civil tem direito a 
fazer greve. Apesar de não haver uma lei 
complementar nem específica sobre o 
assunto, o direito é amparado pelo Supremo 

Tribunal Federal por meio das diretrizes dos 
Mandados de Injunção (MI) 670, 708 e 712, 
que devem orientar o exercício deste direito 
até que haja lei específica. 

No serviço público

Para manter a legalidade da greve os 
sindicatos devem garantir tentativas de 
entendimento amplamente documentadas; 
convocar assembleia geral para votar o 

indicativo de greve; buscar a negociação 
constante e documentada; comunicar as 
decisões das assembleias aos tribunais e 
órgãos do MPU. 

 Legalidade

Trabalhador em estágio probatório, mesmo 
sem estar efetivado, tem assegurado os 
mesmos direitos dos outros servidores. 
A avaliação da aptidão do concursado 
para o cargo no serviço público é medida 

por critérios objetivos e fazer greve não 
configura falta de habilitação, uma vez que 
esta tem como principal efeito a suspensão 
do contrato de trabalho. Isso significa que os 
dias parados não serão avaliados. 

Estágio probatório 

Após a greve, é prática os sindicatos 
negociarem com os órgãos os dias parados. 
Em todas as suas greves, o Sintrajud 

conseguiu com que os dias de greve fossem 
compensados em serviço, a exemplo do 
último período de greve (15 maio - 18 jun). 

Dias parados

Julgamento da greve

O processo judicial que levou 
ao pedido de prisão preventiva 
e indiciamento de 23 ativistas 
no Rio de Janeiro vem sendo 
questionado por advogados de 
defesa dos ativistas, por juristas 
e por dezenas de entidades dos 
movimentos sociais.  

Não à toa, o desembargador 
Siro Darlan, da 7ª Câmara Cri-
minal, concedeu, no dia 23, ha-
beas corpus aos manifestantes, 
alegando que a decisão de pren-
dê-los “deixou de contextualizar, 
em dados concretos, individuais 
e identificáveis nos autos do pro-
cesso, a necessidade da segrega-
ção dos acusados”. Pelo que se 
sabe até aqui, as principais acu-
sações giram em torno de supos-
tas ações que teriam sido plane-
jadas, mas não realizadas.

Em reportagem publicada na 
Folha de S. Paulo do último dia 
28, foi revelado que o inquérito 
produzido pela Polícia Civil do 
Rio de Janeiro, aponta o filósofo 
Mikhail Bakunin como um dos 
suspeitos. O russo, morto em 
1876 e considerado um dos pais 
do anarquismo, teria sido citado 
por um manifestante em uma 
mensagem interceptada pela po-
lícia e passou a ser classificado 
como um “potencial suspeito”.

A fragilidade das acusações 
também fica evidente quando a 
gravação de uma conversa por 
telefone da ativista Elisa Qua-
dros, a Sininho, com o pai, na 
qual ela relata estar preocupada 
com a ação da polícia, é usada 
como “prova” – quando o má-
ximo que revela é que ela temia 
ser presa. 

Chama a atenção também que 
um dos principais depoimentos 
colhidos pela polícia partiu da 
ativista Anne Josephine Louise 
Marie Rosencrantz, que reve-
lou à polícia as articulações da 

organização e atos que vinham 
sendo planejados, como a ten-
tativa de incendiar a Câmara 
de Vereadores do Rio. O de-
poimento teve como motivação 
uma traição amorosa, uma vez 
que Sininho teria “roubado” o 
companheiro de Anne.  A trai-
ção é citada  

Sindicatos são investigados 
Em meio às investigações, 

sobrou até para sindicatos do 
Rio de Janeiro, que foram acu-
sados de envolvimento com os 
ativistas indiciados. Em matéria 
publicada no jornal O Globo, 
são feitas acusações a entida-
des como o Sindicato Estadual 
dos Profissionais de Educação 
(Sepe-RJ) e o Sindipetro-RJ de 
terem financiado os protestos . 

 O Sepe-RJ, em nota, refuta as 
acusações do jornal, afirmando 
que suas reivindicações são ela-
boradas pelo conjunto da cate-
goria dos educadores por meio 
de assembleias e que nelas não 
constam “apoio do sindicato a 
atos violentos e de dilapidação do 
patrimônio público ou privado”. 

Já o Sindipetro-RJ rejeita “as 
distorções trazidas na matéria” 
e diz que a suposta ajuda dada 
a manifestantes, na verdade, se 
tratava de auxílio dado a atos 
políticos legais, como “o pro-
testo contra o leilão de Libra e 
outras manifestações, como os 
atos contra a privatização do 
Maracanã, em defesa da Aldeia 
Maracanã, contra a demolição 
da Escola Municipal Frieden-
reich, do Célio de Barros e do 
Parque Aquático Julio Dela-
mare. Consideramos legítimo 
o apoio à livre expressão dos 
movimentos sociais na luta por 
direitos sociais e por uma vida 
melhor. Nada disso é proibido 
pelas leis brasileiras”.

Processo contra ativistas 
mostra fragilidade nas 

investigações
No inquérito, o filósofo Mikhail Bakunin, morto em 

1876, é considerado um dos suspeitos

No dia 12/8 acontecerá uma caminhada em solidariedade 
aos metroviários demitidos na última greve da categoria. A 
concentração será às 15h, na Avenida Paulista, no Masp, 
e vai até a Assembeia Legislativa onde vai acontecer uma 
Audiência Pública, organizada pelo deputado estadual Carlos 
Gianazzi/PSOL-SP.

Atos pela readmissão dos metroviários
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O exército israelense conta com efetivo de 161.500 soldados, 
gasto militar anual de 9,4 bilhões de dólares (1.499 dólares por 
habitante) e armas nucleares. Pequeno e pouco populoso, Israel 
resolveu se armar até os dentes. Para compensar a inferioridade 
numérica, os israelenses optaram por qualidade: suas tropas es-
tão entre as mais bem treinadas do planeta, a Força Aérea dispõe 
de tecnologia de ponta e a experiência em combate fez o país 
desenvolver algumas das melhores armas disponíveis, como o 
tanque Merkava.

Notas sobre Gaza

Enquanto preparávamos este jornal, os números oficiais apontavam 
mais de 1.100 palestinos mortos na faixa de Gaza pelos ataques do 
exército Israelense, em 8 de julho, que até o momento tinha sofrido 32 
baixas. Entre os palestinos assassinados havia mais 
de 220 crianças. Os números e as imagens dão nome 
ao que acontece na região com maior densidade de-
mográfica do planeta: genocídio.

“O mundo já esqueceu do que aconteceu na semana 
passada, e eu quero desenterrar uma história de meio 
século atrás?”. A frase é do jornalista e cartunista esta-
dunidense Joe Sacco, autor de três livros que indicamos 
nesta página, e está no mais recente: “Notas sobre Gaza” 
(Companhia das Letras, 2010), que trata do massacre de 
árabes cometido pelo exército israelense, em 1956.

Antes, Sacco publicou “Palestina, uma nação ocupada” 
e “Palestina, na faixa de Gaza” (ambos lançados pela Con-
rad), retratando a situação dos palestinos sob a ocupação 
israelense. Ambos resultaram de uma reportagem feita 
entre o fim de 1991 e o início de 1992.

Dando voz às pessoas que (sobre)vivem na região (tra-
balhadores, velhos, crianças, mulheres), Sacco constrói a 
sua narrativa com um tom auto-irônico e aguçada sensi-
bilidade para tratar de uma situação tão complexa. Nas 
palavras de José Arbex, professor de jornalismo da PUC-
-SP: “Com muita ousadia, Sacco demonstra a potência 
de uma linguagem que, aparentemente, é inadequada 
para tratar de um tema tão grandioso e terrível como é 
o conflito na Palestina”.

Nascido em 1962 em Malta, Joe Sacco passou a infância na 
Austrália e ainda jovem se mudou para os EUA, onde se for-
mou jornalista pela universidade de Oregon. Palestina foi 
seu primeiro projeto longo na linha de jornalismo em quadri-
nhos. Em seguida, publicou a história Natal com Karadzic e 
o livro Soba, ambos baseados em sua viagem à Bósnia, entre 
1995 e 1996. Seu terceiro trabalho sobre esse tema, Gorazde 
– A guerra na Bósnia Oriental, foi eleito a melhor HQ pela 
revista Time.

Sobre o autor:

Israel: um dos exércitos mais fortes do mundo

O Sintrajud indica três reportagens, em quadrinhos, para conhecermos um pouco mais sobre a Palestina

Trechos do livro: Palestina na Faixa de Gaza 

Trecho do livro: Notas sobre Gaza 

Trecho do livro:
Palestina uma nação ocupada
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