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Semana de assembleias, 
semana de luta

JT Santos – 12/11, às 10h30
JF Santos – 12/11, às 11h30

TRE – saguão do prédio da 
Miquelina – 12/11, às 14h

TRT – Fórum Ruy Barbosa 
(Barra Funda) – 12/11, às 13h

Assembleia Geral 
13/11, às 13h, no TRF-3
 (Av. Paulista, 1842)

Servidores se reúnem nos locais de trabalho 
na quarta-feira (12) para preparar a assem-
bleia geral do dia 13, a fim de definir as ações 
para pressionar o STF e o governo Dilma 

Rousseff (PT) a negociarem o projeto salarial 
da categoria. Também serão eleitos os dele-
gados para a reunião ampliada da Fenajufe, 
em 30 de novembro.

Veja os locais e horários das assembleias:
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A proposta de Orçamento 
da União para 2015 traz ex-
pressivo aumento nos valo-
res que os tribunais federais 
em São Paulo gastam com a 
assistência médica. No en-
tanto, o crescimento dessa 
despesa pode não ser sen-
tido pelos servidores, por 
causa dos aumentos de pre-
ços –  bem acima da infla-
ção –, dos serviços hospita-
lares e dos planos de saúde.

“Mesmo com essa gran-
de vitória da categoria, a 
situação pode estar mais 
grave do que antes”, afirma 
o economista e assessor 
do Sintrajud Washington 
Moura Lima, que fez um 
estudo sobre as dotações 
orçamentárias para a as-
sistência médica dos tri-
bunais no Projeto de Lei 
Orçamentária Anual para 
2015 (PLOA 2015).

O economista defende 
maior transparência dos tri-
bunais em relação aos planos 

de assistência médica, com a 
participação dos Sindicatos 
no processo decisório. “Em 
geral, os servidores, que são 
os maiores interessados, fi-
cam sabendo das mudanças 
quando já está tudo defini-
do, sem chances de alterar 
pontos fundamentais.”

Cartelização
Outro problema é o es-

gotamento do modelo de 
utilização dos recursos. 
Segundo Washington, a si-
tuação mais grave é a dos 
tribunais que reembolsam 
os servidores pela compra 
de planos de saúde indi-
viduais. Após vários au-
mentos nos últimos anos, 
os preços desses planos se 
distanciaram muito do va-
lor reembolsado.

Os tribunais que contra-
taram planos de saúde co-
letivos conseguiram man-
ter certo equilíbrio, mas a 
cada ano também estão se 

vendo diante de reajustes 
exorbitantes no valor das 
mensalidades, devido à 
chamada cláusula da sinis-
tralidade. Washington diz 
que essa cláusula garante 
um lucro bruto em torno 
de 30% para as empresas 
de assistência médica.

“São comuns as propostas 
de reajustes anuais, por par-
te das operadoras dos pla-
nos de saúde, de até mais de 
50% nos contratos”, afirma. 
“Não há nenhum controle 
de preços nesse setor.”

Uma alternativa seria a 
autogestão na assistência 
médica, com os tribunais 
administrando diretamente 
o pagamento de hospitais, 
clínicas e médicos. Mesmo 
nesse modelo, porém, per-
siste o problema da carteli-
zação do mercado. 

A questão de fundo, diz 
Washington, é a oferta de 
saúde pública de qualidade. 
Segundo o economista, os 

Gasto maior não melhora assistência 
médica no Judiciário

Estudo mostra alta nos orçamentos para atender reajustes acima da inflação nos planos de saúde

Fonte: Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2015 (PLOA 2015)
Elaboração: Washington Moura Lima

TRT-2 – 28,44%
JF – 28,17%
TRF-3 – 23,08%
TRE – 17,23%
JMF – 11,86%

Orçamento para assistência médica em 2015
(comparação com a dotação para 2014)

preços cobrados por planos 
de saúde, hospitais e clínicas 
já há algum tempo ultra-
passaram o limite do que 
os tribunais e os servidores 

podem suportar. “Essa situ-
ação deve se agravar”, prevê.

Veja no site do Sintrajud a 
íntegra do estudo.

Diretores do Sintrajud visita-
ram todos os fóruns trabalhis-
tas da Baixada Santista para uma 
pesquisa sobre o serviço de saúde 
para os servidores da região. O le-
vantamento procurou apurar da-
dos sobre a qualidade e a frequên-
cia de uso desse serviço, além de 
reclamações e sugestões. As infor-
mações serão levadas à presidên-
cia do TRT-2, em reunião já agen-
dada com a diretoria do Sindicato.

Cada servidor recebeu um ques-
tionário e as respostas foram reco-
lhidas no começo de novembro. 
A luta por melhores condições de 
trabalho e para a melhoria do ser-
viço de saúde no TRT-2 ganhou 
mais força após as mortes recentes 
de três servidores do Tribunal, o 
que gerou intensa mobilização da 

categoria no fórum da Barra Fun-
da e em outros fóruns, exigindo o 
respeito à vida dos servidores. 

“O objetivo é ter mais elementos 
para qualificar nossa intervenção 
e apresentar os dados à presidên-
cia do tribunal”, explicou o diretor 
do Sintrajud Ênio Mathias, que 
participou das visitas. 

“Várias informações sobre pro-
blemas com convênio médico, 
ergometria, pedidos para redução 
da jornada de trabalho, denúncias 
de assédio moral, inclusive pro-
blemas de saúde produzidos pelo 
PJe, aparecem quando realizamos 
esses levantamentos”, apontou Ly-
nira Sardinha, diretora do Sindi-
cato. “Esses dados são essenciais 
para aprimorar a nossa organiza-
ção e nossas lutas”, afirmou.

Pesquisa traça retrato do serviço 
de saúde do TRT-2 na Baixada

Resultados serão apresentados em reunião com a presidência do Tribunal

Audiência sobre condições de traba-
lho, que seria no dia 5, foi adiada a pedi-
do da desembargadora Silvia Devonald 

A reunião com a presidente do TRT-2, 
desembargadora Silvia Devonald, so-
bre as condições de trabalho na Justiça 
Trabalhista, foi adiada para o dia 18 de 
novembro, terça-feira, às 16h30. 

O encontro estava agendado para o 

dia 5, quando uma comissão represen-
tando o Sintrajud compareceu ao Tribu-
nal. O adiamento ocorreu por solicitação 
da própria presidente.

Além das condições de trabalho, a 
reunião tratará da necessidade de se 
estabelecer um canal permanente de 
diálogo sobre questões específicas dos 
servidores do tribunal.

Sintrajud vai se reunir com presidente do TRT-2 no dia 18
O Sintrajud, juntamente com a CSP-Conlutas, está 

arrecadando computadores usados, que serão destinados a 
projetos de inclusão digital para jovens de acampamentos 

ligados à Federação dos Empregados Rurais Assalariados do 
Estado de São Paulo (Feraesp), entre eles a Ocupação Plínio 

de Arruda Sampaio, na zona sul.
Para ajudar, entre em contato com a secretaria do Sintrajud, 
de segunda a sexta, das10h às 19h. Telefone: (11) 3222-5833.

Procurar Isabela ou Juliana. 

Campanha: 
doação de computadores
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de que cerca de 350 representantes 
sindicais da categoria participem, 
dos variados segmentos do funcio-
nalismo. O evento será realizado no 
Bay Park Hotel. “Este Seminário é 
fundamental para fazer uma avalia-
ção da conjuntura a partir da defini-
ção do quarto mandato do PT e os 
desafios do funcionalismo diante da 
manutenção da política de arrocho 
salarial e de projetos que continuam 
na próxima legislatura e que nos ata-
cam”, observou Saulo Arcangeli, da 
direção da Fenajufe e da coordena-
ção da CSP-Conlutas. 

Ele ressalta ainda a importância 
de combater projetos que estão no 
Congresso e que ameaçam o setor, 

como o que congela salários e invia-
biliza obras públicas e o que abre as 
portas para demissões de servidores 
por avaliação de desempenho.  Tra-
balhadores do Judiciário Federal e 
do MPU, que lutam pela reposição 
das perdas salariais acumuladas há 
oito anos, vão participar.
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O governo e o STF ainda não 
voltaram a se reunir para negociar 
possíveis recursos para os projetos 
salariais do Judiciário Federal, in-
formou a servidores o diretor-geral 
do tribunal, Amarildo Vieira. A pro-
metida negociação, na qual o Mi-
nistério do Planejamento apresen-
taria uma contraproposta,chegou a 
ser sinalizada pelo governo e pelo 
Supremo para acontecer antes do 
segundo turno das eleições, o que 
jamais ocorreu.

A representantes da Fenajufe 

(Federação Nacional dos Traba-
lhadores do Judiciário Federal e 
MPU), recebidos por ele na tarde 
da quarta-feira (5), o diretor do 
STF disse que o ministro Ricardo 
Lewandowski reafirmou que não 
aceitará negociar recursos para o 
projeto salarial dos juízes em se-
parado do reajuste dos servidores.

Não se discutiu, no entanto, o 
que acontecerá caso o Congresso 
Nacional aprove apenas o projeto 
que aumenta os subsídios dos ma-
gistrados. Os dois projetos passa-

ram pela Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público 
(Ctasp) na própria quarta-feira 
(5), a primeira das três pelas quais 
eles vão tramitarna Câmara.

O representante do Supremo dis-
se que não havia sequer conseguido 
falar com o secretário de Relações 
do Trabalho do Planejamento, Ser-
gio Mendonça, para tentar marcar 
uma nova reunião com o governo. 
Disse ainda que não há, até o mo-
mento, qualquer contraproposta 
do governo Dilma (PT).

STF diz que “ainda não 
conseguiu falar” com Executivo

Diretor-geral afirma que ainda não há contraproposta, mas que STF não aceitará reajuste só para juízes

A reação conjunta a possíveis no-
vos ataques aos serviços públicos 
com os “ajustes” fiscais e cortes no 
orçamento sinalizados pelo governo 
reeleito da presidente Dilma Rousse-
ff (PT) será debatido no seminário 
que o funcionalismo público federal 
realiza de sexta-feira (14) a domingo 
(16), em Brasília.

O encontro busca organizar a cam-
panha salarial de 2015. Haverá mesa 
de debate sobre a situação conjuntu-
ral do país após as eleições, analise da 
condição salarial dos servidores com 
participação do Departamento In-
tersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) e avalia-
ção da necessidade e perspectivas de 
mobilização da categoria.

O seminário é organizado pelo 
Fórum Nacional das Entidades Sin-
dicais dos Servidores Públicos Fede-
rais, o mesmo que organizou a greve 
unificada de 2012, quando o gover-
no acabou concedendo reajuste de 
15% parcelado em três anos – para 
os servidores do Judiciário FederaL 
e do MPU, único reajuste salarial 
desde junho de 2006. O mote central 
da atividade é “Unificar o funciona-
lismo federal em defesa dos serviços 
públicos. Contra as privatizações, 
terceirizações e precarização”

A expectativa dos organizadores é 

Federais preparam reação a 
“ajustes” do governo

Servidores se reúnem no final de semana, em Brasília, para debater a campanha salarial de 2015

Por Hélcio Duarte Filho

14 a 16 de novembro
Bay Park Hotel – Brasília

Veja a programação no site 
da CSP-Conlutas:

http://bit.ly/1wciIS7

Com informações do 
Sintrajufe/RS e do TRF-2

O processo administrativo que 
trata da criação de carreiras ex-
clusivas nos tribunais superiores 
foi suspenso no âmbito do STJ e 
do CJF pelo presidente desses ór-
gãos, ministro Francisco Falcão. 

A mobilização da categoria levou 
os presidentes dos cinco TRFs a en-
caminharem ofícios ao CNJ e ao C 
JF em junho, manifestando-se con-
trários à divisão das carreiras.

Os presidentes dos tribunais re-
gionais federais argumentaram 
que a divisão seria um desestímulo 
aos servidores dos tribunais e cria-
ria “castas entre servidores de mes-
ma competência e carreiras afins”.

Comissão no STF
O STF ainda não se posicionou 

sobre a proposta de carreira exclu-
siva defendida por seus servidores.

Em outubro, a Associação dos 
Servidores do STF (Astrife) reu-
niu-se com o presidente do Su-
premo, ministro Ricardo Lewan-
dowski, para tratar do assunto.

Lewandowski disse que não 
poderia encaminhar a proposta 
enquanto tramita no Congresso 
Nacional um plano de carreira 
para todos os servidores do Poder 
Judiciário da União. 

Mas a reunião definiu a for-
mação de uma comissão para 
estudar o assunto, integrada por 
representantes da Administração 
do STF e dos servidores.

Enquanto isso, a categoria ainda 
espera que Lewandowski faça va-
ler a autonomia orçamentária do 
Judiciário e busque estabelecer as 
negociações com o governo sobre 
a reposição salarial, nos termos 
do PL 6613/09. É bom lembrar 
que esse projeto não prevê a cria-
ção de carreiras exclusivas.

Processo sobre 
carreira exclusiva 
é suspenso no STJ 

e no CJF

Lewandowski: em jogo, a autonomia
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A prestação de contas do 
Sintrajud referente ao exercí-
cio de 2013 e a previsão or-
çamentária para 2015 foram 
aprovadas em assembleia na 
sede do Sindicato no dia 8. 
Na ocasião, também foram 
eleitos os novos membros do 
Conselho Fiscal.

Segundo o servidor Val-
dir Amado da Silva (JF/São 
Paulo), membro do Conse-
lho Fiscal anterior (triênio 
2011/2014), as contas do 
Sindicato refletem o compro-
misso da entidade com a luta 
pelos direitos da categoria. 
“Estamos constantemente lu-
tando pelos nossos direitos, 
com greves, combatendo o 
assédio moral e atuando em 
outras questões de interesse 
da categoria”, afirmou.

Ele apresentou o trabalho 
do Conselho, que fez uma 
avaliação positiva das contas 
da entidade, não tendo sido 

encontrada nenhuma irregu-
laridade.

O diretor-financeiro da ges-
tão passada, Tarcísio Ferreira 
(JT Ruy Barbosa), parabeni-
zou o trabalho do Conselho 
Fiscal e destacou sua inde-
pendência em relação à dire-
ção da entidade.

Os documentos que com-
põem a prestação de contas 
estão disponíveis no sindi-
cato. Os interessados podem 
solicitá-los por email ou con-
sultá-los pessoalmente.

Para o Conselho Fiscal que 
fiscalizará os gastos do Sint-
trajud pelos próximos três 
anos –   gestão 2014/2017 
– foram eleitos os seguintes 
servidores: Jean Carlos (JT 
Ruy Barbosa), Eliana Cama-
rão (TRF-3), Esther Nogueira 
(JF-Ceuni), Marinilda Dias da 
Silva (JT/Santos), José Carlos 
Sanches (JF/Franca) e Fausta 
Fernandes (JF/Taubaté).

Assembleia aprova prestação 
de contas do Sintrajud

Os servidores associados ao 
Sintrajud vão eleger diretores 
de base para os locais de traba-
lho onde ainda não foram eleitos 
e para os locais em que o posto 
ficou vago devido à renúncia, 
transferência ou afastamento do 
diretor.  A eleição será do dia 17 
ao dia 19 de novembro. Veja o 
roteiro da votação.

Todos os servidores associados 
podem votar. Os eleitos serão os 
representantes oficiais da cate-
goria nos locais de trabalho. O 
mandato vai até o final do man-
dato da atual diretoria, que se 
encerra em 2017.

O diretor de base faz a ponte 
entre o Sindicato e o local de tra-
balho, fortalecendo a organiza-
ção dos servidores. Cabe ao di-
retor de base trazer ao Sindicato 
os problemas do dia-a-dia e suas 
demandas, atuando como um 
comunicador.

O diretor de base também par-
ticipa das reuniões do Conselho 
de Base, quando são definidas as 
prioridades e bandeiras de lutas 
da categoria. É uma instância 
deliberativa, que garante a de-
mocracia no Sindicato. Trata-se 
de uma tradição que é rara no 
movimento sindical atual. 

Categoria elege novos diretores de base
Eleição, de 17 a 19 de novembro, escolherá os representantes da categoria nos locais de trabalho

Novas lideranças
As recentes mobilizações de-

monstraram a capacidade de li-
derança de muitos servidores. É 
muito importante que as pessoas 
que dirigiram a greve, inclusive no 

Comando de Greve, participem 
da direção de base.

O papel do diretor de base é sim-
ples, mas fundamental, ajudando a 
encaminhar as demandas dos lo-
cais de trabalho e garantindo a pre-

sença do Sindicato em cada setor e 
fórum. É essencial que pessoas de 
diferentes locais assumam o com-
promisso de ajudar a organizar a 
categoria, que tem mais de 15 mil 
servidores em todo o Estado. 

Categoria também avaliou previsão orçamentária para 2015 e elegeu novo Conselho Fiscal

ROTEIRO PARA ELEIÇÃO COMPLEMENTAR DA DIRETORIA DE BASE 2014 - DE 17 A 19 DE NOVEMBRO/2014
CAPITAL

DIA URNA HORÁRIO LOCAL Nº CANDIDATOS Nº MÍNIMO DE VOTOS
17/nov FIXA 11h às 14h - 15h às 19h JT BARRA FUNDA 2 30
18/nov FIXA 11h às 14h - 15h às 19h JF PEDRO LESSA 3 17
17/nov ITINERANTE 11h às 15h JF EXECUÇÕES FISCAIS 1 10
18/nov ITINERANTE 11h às 14h JF ADM. RIO CLARO 1 10
18/nov ITINERANTE 15h às 17h JF PRESIDENTE WILSON 1 10
19/nov ITINERANTE 11h às 14h T.R.E NOTHMANN 1 10

GRANDE SÃO PAULO
18/nov ITINERANTE 11h às 12h JT RIBEIRÃO PIRES 1 8
18/nov ITINERANTE 15h às 16h JF GUARULHOS 1 10
19/nov ITINERANTE 13h às 14h JT BARUERI 1 10

BAIXADA SANTISTA
17 a 19 ITINERANTE 11h às 19h JT PRAIA GRANDE 1 7
17 a 19 ITINERANTE 11h às 19h JT SANTOS 2 10
17 a 19 ITINERANTE 11h às 19h JT GUARUJÁ 1 10
17 a 19 ITINERANTE 11h às 19h JF SANTOS 2 10

INTERIOR
19/nov ITINERANTE ENTRE 11h às 19h JF MARILIA 1 10
19/nov ITINERANTE ENTRE 11h às 19h JF AVARÉ 1

Joca Duarte

08.11.14 - Contas do Sindicato em 2013 tiveram avaliação positiva e refletem 
compromisso da entidade com a luta


