
Terça-feira, 07 de junho de 2016  
JJ545 / 12.500 exemplares

Jornal doJudiciário
Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de SP - Gestão: Unidade e Luta 2014/2017 - Tel.: (11) 3222-5833

Siga o Sintrajud nas redes sociais:
facebook.com/Sintrajud

twitter.com/Sintrajud

 Dia nacional de luta contra 
os ataques do governo Temer

 Dia nacional de luta contra 
os ataques do governo Temer

Numa semana marcada por 
mais escândalos e crise no 
governo interino de Michel 

Temer (PMDB), os servidores ven-
ceram uma batalha, a aprovação do 
PL 2648 na Câmara dos Deputados, 
em Brasília. 

Essa importante vitória ainda não 
garante a reposição salarial: agora o 
projeto depende do Senado e somen-
te com muita pressão da categoria 
será possível garantir a aprovação, 
principalmente no momento em que 
o governo  Temer aprofunda as me-

didas de ataque aos trabalhadores, 
com reforma da Previdência, PLP 
257, cortes no orçamento e outros 
projetos que tramitam no Congresso.

Para lutar contra esses ataques e 
garantir a aprovação dos projetos 
salariais, os servidores públicos de 
todo o país preparam um dia de 
luta, em 16 de junho. O dia será 
marcado por uma grande manifes-
tação em Brasília. Caravanas de ser-
vidores estão sendo organizadas em 
todos os estados. Em São Paulo, os 
servidores que quiserem participar 

da manifestação em Brasília devem 
entrar em contato com Lucy, pelo 
telefone 3222-5833.

São Paulo
Além da manifestação em Bra-

sília, acontecerão atos em várias 
cidades do país. Em São Paulo, o 
Fórum Estadual dos Servidores 
Públicos Federais aprovou esten-
der o chamado para as entidades 
de servidores estaduais e munici-
pais, já que os ataques atingem to-
dos os âmbitos do serviço público.

Trabalhadores do Judiciário exigem aprovação do PL 2648 no Senado e fim dos cortes no orçamento dos tribunais 

16 de junho

Aula pública no vão do MASP, na
Av. Paulista

Caminhada até o Escritório da 
Presidência

Entrega de carta aberta à 
população sobre os ataques do 
governo ao serviço público

Conversa com a população sobre 
os ataques do governo

Grande ato em
São Paulo – 16h

l

l

l

l

Dia 8 – 13h - Assembleia setorial JF  e TRF no JEF (Av. Paulista, 1345) 
                           Assembleia setorial Fórum de Execuções Fiscais (Rua João Guimarães Rosa, 215)

Dia 9 – 15h - Assembleia setorial TRE Miquelina 
                           Reunião dos Ojafs, (auditório do Sintrajud)

Dia 16 - 13h - Ato assembleia no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa (Barra Funda)
AGENDA:
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Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião ideias@sintrajud.org.br

Rodrigo Carneiro O. Tielzmann
Técnico Judiciário da JT Barra Funda

Os textos desta seção não refletem necessariamente a opinião do Jornal do Judiciário ou do Sintrajud. Envie para 
ideias@sintrajud.org.br a sua colaboração: você pode escrever sobre qualquer tema. Não será aceito conteúdo ofensivo ou discriminatório. Os textos serão publicados por ordem de 

chegada e devem trazer o nome e uma breve apresentação do autor o tamanho pode variar entre 1.500 e 2.000 caracteres com espaços. PARTICIPE!

Fujamos a nos enquadrar como coxinhas 
golpistas só porque fomos iludidos pela propa-
ganda enganosa e sofremos o desastre político-
-econômico. Não nos submetamos a lideranças 
direitistas, golpistas. O atual governo e o PT atu-
al não são dignos representantes do PT que nos 
entusiasmou antes.

Não representam a esquerda hoje. Não de-
vemos retardar o enterro do cadáver. Aécio, 
Alckmin, o PSDB não nos representam. Parem  
de agitar “impeachment é golpe”. Processado 
dentro das regras democráticas, é legítimo. Este  
governo deu motivos.

Criar clima de violência jogando este lado, 
dos “bons”, contra os outros, “do mal”, é cri-
minoso.  Parem  de jogar suspeição contra a 
Polícia Federal e a Justiça. Sem ilusões, é o que 
melhor funciona.

Lutemos por novo sistema partidário, eleito-
ral, representados devidamente os diferentes 
setores e tendências. Cuidemos de construir um 
legítimo partido da esquerda.

Se precisarmos falar de golpe precisaremos 
ser precisos: de qual golpe? Aquele aplicado 
desde o processo eleitoral?

Corrupção existe há décadas! Mas não como 
recurso estrutural principal de governança.

Populismo sem política sustentável, promo-
ção da elevação do nível especialmente educa-
cional. Só bolsa não.

Contra o impeachment, em defesa da demo-
cracia! Isto é desonesto, trata-se de algo pareci-
do com o prato de comida que era surrupiado, 
pré-eleitoral.  Há insatisfação disseminada de 
trabalhadores. Desemprego!

Movimentos organizados, sindicais e não 
sindicais, infelizmente se deixaram cooptar 
pelo governo e de representar os trabalhadores.
De fato, este Congresso é pra lá de lamentável. 
Cunha, Temer, Renan, apertos de mão com Ma-
luf, etc. Nós os colocamos nos seus postos.

Temos de lidar com a realidade criada por 
nossos próprios votos, é verdade que em 
boa parte iludidos. Mais do que polemizar 

desonestamente deveríamos nos empenhar 
em novas soluções. Infelizmente o PT luta 
hoje por sua própria sobrevivência e poder, 
valendo-se de recursos aprendidos nas pio-
res companhias com que foi governar.

Retomemos o lastro ético, comprometido 
com causas sociais honestas, abrindo mão de 
espertezas populistas, e não nos aviltando, des-
prezando os propósitos que proclamamos.

Nenhum dos atuais líderes, nem mesmo 
Lula, representa-nos hoje.

Aceitemos que nosso passado nos permita 
descomprometer-nos das perversões de hoje.

É revoltante vermos golpistas financiados 
com nosso $ público. Igualmente inaceitável 
o mesmo para desonestamente açular a po-
pulação desavisada contra o golpe, ou pela 
democracia. 

Ditadura nenhuma jamais.

A crise política atual

O Núcleo dos Oficiais de Justiça 
do Sintrajud realizará na próxima 
quinta-feira, dia 9, às 15h, a reunião 
dos oficiais.

Na pauta da reunião estão a mo-
bilização pelo reajuste da indeni-
zação de transporte; condições de 
trabalho dos OJAFs (cômputo de 
plantões e trabalho em final de se-
mana no cálculo da IT, nomeação 
de novos OJAFs, segurança nas dili-
gências); condições de trabalho nas 
centrais de mandados da Justiça Fe-
deral; aposentadoria especial e por-
te de arma; 9º CONOJAF e eleição 
de observadores; relotação compul-
sória na  JF Santos e outras Subse-
ções; e outros assuntos de interesse 
dos oficiais de justiça.

A reunião será realizada na sede 
do Sintrajud: rua Antônio de Godoy, 
88, 15º andar, Centro, São Paulo.

Os cortes no orçamento já afetam 
o dia a dia e as condições de traba-
lho dos servidores nos três ramos 
do Judiciário Federal. As medidas 
são parte do ajuste fiscal, que retira 
direitos do funcionalismo e recur-
sos das áreas sociais.

Além dos servidores, os cortes 
atingem trabalhadores terceirizados 
e podem prejudicar o atendimento 
à população. Os privilégios dos ma-
gistrados, como o auxílio-moradia, 
permanecem intactos. O maior corte 
é o da Justiça Trabalhista, que sofreu 
redução de 90% nas despesas de in-
vestimento e de 30% nas de custeio.

Justiça Trabalhista
Não há orçamento para manter o 

TRT-2 funcionando até o final do 
ano, segundo a presidente do Tri-
bunal, desembargadora Silvia Devo-
nald. Desde fevereiro, estão suspen-
sos o pagamento das horas extras e o 
trabalho aos sábados.

Para economizar energia, o Pleno e 
o Órgão Especial do TRT-2 aprova-
ram a redução no horário de funcio-
namento, que passará a ser das 8h às 
18h, medida que também deve afetar 
fortemente a rotina dos servidores. 
No Fórum da Zona Sul, servidores 
relatam problemas ligados à falta de 

material de trabalho e ao Processo 
Judicial Eletrônico (PJe).

A situação pode piorar com o 
crescimento do desemprego, que 
aumenta o volume de trabalho na 
JT. “É preciso articular com outras 
entidades uma grande mobilização 
para rechaçar este ataque”, afirmou o 
servidor Fabiano dos Santos.

Justiça Federal
Na JF, não há recursos para esta-

giários a partir de agosto, quando o 
setor de limpeza também será redu-
zido em 50%. Telefonistas e copei-
ros serão dispensados. A JF estuda 
reduzir em 2 horas o expediente dos 
fóruns, que passariam a funcionar 
das 8h50 às 19h10.

Para diminuir o quadro de vigi-
lantes, será firmado convênio com 
a Polícia Militar, com repasse de re-
cursos entre os órgãos. “Temos visto 
como a PM age na Justiça Eleitoral, 
onde muitas vezes somos impedidos 
até de fazer assembleia na porta dos 
prédios”, criticou Angélica Olivieri, 
diretora do Sindicato e servidora do 
Fórum de Execuções Fiscais. “Além 
do mais, se continuará tendo repasse 
de verba, por que não nomear agen-
tes de segurança?”, indagou.

Os servidores também começam 

Oficiais de justiça 
têm pauta extensa 

para o próximo 
encontro

Reunião será realizada na 
próxima quinta-feira, 9, no 

auditório do Sintrajud

Servidores enfrentam cortes no 
orçamento do Judiciário Federal

Condições de trabalho pioram com medidas anunciadas pelos tribunais

a sentir os efeitos da Resolução 565, 
editada pelo TRF-3 em novembro 
do ano passado. A Resolução fixou 
a lotação ideal de cada subseção da 
JF e estabeleceu prazo até janeiro de 
2017 para a “equalização do quadro”. 
Impedida de realizar concursos, a JF 
ameaça com remoção compulsória 
os servidores dos locais considera-
dos com “lotação excedente”. 

Justiça Eleitoral
No TRE,  o corte também deve re-

cair principalmente sobre os tercei-
rizados. Um comunicado interno 

anunciou medidas como redução 
dos contratos de serviços de lim-
peza na Secretaria e nos Cartórios 
da capital, além de motoristas, co-
peiragem/garçonaria, mensageria, 
vigilância, jardinagem, manutenção 
predial, carregadores e operadores 
de xerox, entre outros.

“Nos servidores efetivos, o corte já 
começou a ser feito: não houve ajuste 
no auxílio-alimentação nem no auxí-
lio-transporte”, lembrou a diretora do 
Sindicato e servidora do TRE Raquel 
Morel. “Nossa estratégia para barrar 
os ataques é a mobilização”, finalizou.

Claudio Cammarota
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O Conselho de Base do Sintra-
jud definiu o dia 16 de junho como 
Dia de Luta, marco de construção 
de uma grande mobilização nacio-
nal contra os ataques do STF e do 
governo e pela reposição salarial. 
No início do mês, uma série de 
assembleias setoriais vai preparar 
a mobilização em São Paulo, em 
unidade com outras categorias do 
funcionalismo.

Essas categorias, inclusive de ser-
vidores estaduais e municipais, estão 
sendo convocadas por suas entida-
des para protestar contra o PLP 257, 
a reforma da Previdência e os cortes 
no orçamento dos serviços públicos. 

No Judiciário Federal, além da 
defasagem dos salários, a pauta da 
mobilização inclui o protesto con-
tra a decisão do STF de negar aos 
servidores da Justiça Trabalhista o 
direito à incorporação da Vanta-
gem Pecuniária Individual (VPI) de 
13,23% e contra a manutenção do 
auxílio-moradia aos magistrados.

Os servidores vão aproveitar a 
data para lembrar os 10 anos de 
congelamento salarial e o primei-
ro aniversário da maior greve da 
história da categoria, deflagrada 

em junho do ano passado.

Ataque ao serviço público
Durante a 45ª Reunião do Con-

selho de Base, em 21 de maio, 
quando aprovaram a realização do 
Dia de Luta, os diretores de base do 
Sintrajud avaliaram que a atual cri-
se exige que os servidores do Judi-
ciário participem da construção de 
uma alternativa ao governo interi-
no de Temer (PMDB) e ao governo 
afastado de Dilma (PT), bem como 
aos seus aliados.

O PLP 257/2016, que retira direi-
tos do funcionalismo, suspende con-
cursos e congela salários,  foi consi-
derado um ataque não apenas aos 
servidores públicos, mas ao próprio 
serviço público. “Desde o início, a 
crise atinge primeiro os aposentados 
e o serviço público”, disse Maria He-
lena, diretora do Sindicato e servido-
ra aposentada do TRF-3.

“O objetivo desse projeto é criar 
as condições adequadas para o Es-
tado desviar para o pagamento da 
dívida recursos que são nossos”, 
disse Dalmo Duarte, diretor de 
base no TRF-3. 

Além das medidas contra os ser-

Assembleias setoriais vão preparar mobilização contra ataques do STF e do governo

Conselho de Base aprova Dia de Luta em 16 de junho

vidores públicos, o governo Temer 
ataca os trabalhadores em geral 
com a reforma da previdência e da 
legislação trabalhista. A fixação da 
idade mínima para a aposentado-
ria, a sobreposição dos acordos co-
letivos aos direitos previstos em lei e 
a ampliação da terceirização são al-
gumas das propostas que o governo 
espera ver aprovadas.

Condições de trabalho
Na mesma reunião, os diretores de 

base analisaram as condições de seus 
locais de trabalho. Ficou claro que os 
cortes no orçamento do Judiciário já 
prejudicam a prestação dos serviços 
e até a qualidade de vida dos servi-
dores. Os participantes da reunião 
denunciaram, entre outros proble-
mas, a sobrecarga de serviço, o corte 
de terceirizados e até a ameaça de re-
moção compulsória que paira sobre 
oficiais de justiça da JF.

O Conselho de Base marcou nova 
reunião para o dia 2 de julho.

Joca Duarte

O principal argumento do minis-
tro-relator Gilmar Mendes para o 
seu parecer contrário ao pagamen-
to do passivo referente aos 13,23% 
na Justiça do Trabalho foi de ordem 
econômica e não jurídica e legal. É o 
que afirmam dirigentes da Fenajufe 
que acompanharam a sessão da 2ª 
Turma do STF, no dia 31.

A decisão gerou indignação na ca-
tegoria, que relacionou o julgamen-
to com o pagamento do auxílio-mo-
radia aos magistrados. Sindicatos e 
a federação discutem medidas para 
reagir ao que consideram integrar 
uma série de ataques do STF e do 
governo contra os servidores. 

Cabe recurso à decisão, mas a 
avaliação é de que é preciso uma 
resposta forte para enfrentar os ata-
ques.  Essa resposta pode ser dada 
no Dia de Luta, em 16 de junho, 
quando diversas categorias do fun-
cionalismo federal vão promover 
atos e paralisações. 

Auxílio-moradia
Ao ler seu voto, Mendes enfatizou 

o custo orçamentário de uma de-

STF nega os 13,23% com base no 
“ajuste fiscal” e não na lei

Servidores reagem com indignação ao argumento central de Gilmar Mendes. Funcionalismo terá dia de protestos em 16 de junho

Hélcio Duarte Filho

cisão favorável aos servidores. Nas 
redes sociais, servidores lembraram 
que não viram esse tipo de preocu-
pação com relação ao pagamento 
do auxílio-moradia para os juízes. 

O também coordenador da fe-
deração Adilson Rodrigues dis-
se que o ministro vem tentando 
“enterrar” direitos dos servidores, 
como ocorreu com os quintos no 
ano passado. “Por que a pressa 
para trazer esse processo a julga-

mento, em um momento dramá-
tico e desafiador que a categoria 
enfrenta?”, questionou.

Dirigentes sindicais avaliam que 
não há ouvidos nos gabinetes dos 
três poderes para as pautas dos tra-
balhadores. Para se fazer ouvir, os 
servidores precisam, acima de tudo, 
ter a força da unidade nacional da 
categoria e da parceria com outros 
setores que também estão sendo 
atacados, dizem os dirigentes.

Decisão unânime
A reclamação apreciada pela 2ª 

Turma do STF (nº 14.872) refere-se à 
ação da Anajustra julgada pelo TRF-
1, e foi apresentada pela Advocacia-
-Geral da União ainda sob o governo 
Dilma (PT), que já vinha incidindo 
sobre os ministros do STF em rela-
ção à matéria. 

Gilmar Mendes já deferira liminar 
e julgou procedente a  tese do gover-
no de afronta à Súmula Vinculante 
10. A decisão foi unânime – Mendes 
foi seguido pelos ministros Dias To-
folli, Carmem Lúcia e Teori Zavascki.

Os efeitos, restritos ao processo 
que deu origem à reclamação, se-
riam estendidos às ações da Justiça 
do Trabalho. A AGU queria a exten-
são para todo o Judiciário Federal. O 
relator observou que os demais ca-
sos, incluindo as incorporações con-
cedidas administrativamente, serão 
julgados a partir da apreciação das 
respectivas reclamações. 

O departamento jurídico do 
Sintrajud estuda mecanismos le-
gais para responder à decisão do 
STF, inclusive quanto à ação mo-
vida pelo Sindicato para garantir o 
pagamento dos 13,23%, em trami-
tação na 2ª instância.

Próxima reunião do Conselho de Base foi marcada para o dia 2 de julho
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A Coordenação Nacional da CSP- 
Conlutas, realizada no último final 
de semana, 27, 28 e 29, em São Paulo, 
e que contou com a participação de 
quase 200 representantes das entida-
des sindicais, estudantis e populares, 
aprovou sua política para o próximo 
período sob o governo interino de 
Temer (PMDB).  

A Central já vem cerrando fileiras 
contra o governo Temer, não pela 
volta de Dilma, mas para derrotar 
os planos de ajuste desse governo, 
organizando cada luta e buscando a 

unificação dessas lutas rumo à pre-
paração de uma Greve Geral. Agora, 
essas bandeiras deverão ser levadas 
aos locais de trabalho, escolas, uni-
versidades, ocupações urbanas por 
moradia, nas lutas do campo; onde a 
CSP-Conlutas atua.

Na resolução política aprovada, 
a CSP-Conlutas convoca as outras 
centrais sindicais para travar a luta 
contra o Temer e preparar uma greve 
geral no país e construir um campo 
alternativo dos trabalhadores, contra 
a direita e o PT.

CSP-Conlutas aprova resolução 
“Fora Temer e fora todos os corruptos”

A Coordenação Nacional da Cen-
tral aprovou a participação nas mo-
bilizações do dia 16 de junho, por 
isso, a CSP-Conlutas orienta às suas 
entidades filiadas, às organizações 
sindicais, populares e estudantis a or-
ganizar a participação de caravanas 
dos ativistas para essas atividades e 
que se somem em uma grande mar-
cha nacional nessa data em Brasília. 

Conselho Fiscal presta contas 
Além da discussão sobre o pla-

no de lutas, durante a coordenação 
aconteceu a apresentação de contas 
do Conselho Fiscal.   

Assim como o Sintrajud, a CSP-
-Conlutas não recebe imposto sin-
dical, desta forma as entradas são 

deliberadas pelas regionais, bem 
como são recebidas contribuições 
como mensalidades e doações. Es-
sas são concepções que condizem 
com o programa da Central de que 
as entidades devem ser sustentadas 
pelas contribuições dos trabalha-
dores e não devem aceitar contri-
buições que possam atrelar nossas 
políticas a interesses dos governos.

 As despesas e receitas da Cen-
tral mantiveram equilíbrio e tem 
cumprido prerrogativas do Con-
selho Fiscal, com transparência, e 
atendendo a reivindicação da últi-
ma prestação de contas enviando 
os documentos fiscais com 25 dias 
antecedência para serem analisados 
pelos conselheiros. 

lFora Temer, todos os corruptos e os reacionários do Congresso!

lPor um governo dos trabalhadores, sem patrões!

lTodo apoio às lutas: unificar as mobilizações!

lGreve geral para barrar os ajustes, as privatizações e as  
   contrarreformas trabalhista e da previdência!   

Principais eixos

O presidente interino Michel Te-
mer (PMDB) não recuou nada com 
relação às reformas pretendidas e 
anunciadas pela presidente afastada 
Dilma Rousseff (PT) e está avançan-
do com a agenda de ajuste fiscal. 

Um dos principais projetos em dis-
cussão é a reforma da Previdência, 
e a redução da idade mínima para 
aposentadoria é uma das principais 
mudanças. A justificativa é o suposto 
déficit previdenciário  que, segundo 
as equipes econômicas de um e de 
outro governo, tende a se agravar 
com o envelhecimento da população. 
Dilma afirmava que os gastos com a 
Previdência representaram 44% dos 
gastos primários no ano passado.  Te-
mer repete o discurso, ao dizer que é 
preciso reduzir custos com o traba-
lhador para superar a crise.

Considerando apenas a Receita 
Previdenciária e ignorando outras 
fontes constitucionais de financia-
mento da Seguridade Social na divul-
gação de resultados orçamentários, 
o governo passa à sociedade a ideia 

Temer mantém Previdência na mira
Equipe econômica do governo interino omite fonte de recursos para justificar déficit e reforma “urgente”

Edna Pinson de que há um déficit intransponível 
na Previdência, quando, na verdade, 
ela é superavitária. Os superávits são 
comprovados nos relatórios de 2011 
a 2015 da Anfip (Associação Nacio-
nal dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil). 

Em 2015, por exemplo, toda a arre-
cadação da Seguridade Social atingiu 
R$ 707,1 bilhões e as despesas fica-
ram em R$ 683, 1 bilhões. O superá-
vit no período foi de R$ 23,9 bilhões.

Cofins e CSLL
Isso acontece porque o Ministé-

rio da Fazenda divulga como fonte 
única de recursos da Previdência a 
Receita Previdenciária e a confronta 
com os pagamentos de Benefícios 
Previdenciários, negligenciando, 
por exemplo, a Cofins (Contribui-
ção para Financiamento da Seguri-
dade Social) - uma contribuição fe-
deral calculada sobre a receita bruta 
de todas as empresas, que em 2015 
rendeu aos cofres públicos R$ 201 
bilhões,  e a CSLL (Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido), que 
igualmente financia a Seguridade, e, 
no ano passado arrecadou R$ 59,6 

Em milhões
Receitas e despesas totais Realizadas 2011 2012 2013 2014 2015
Receitas da Seguridade Social 527.079 595.735 650.995 686.091 707.117
Despesas da Seguridade Social 451.323 513.045 574.754 632.199 683.169
Resultado da Seguridade Social 75.756 82.690 76.241 53.892 23.984

Fonte: Anfip

bilhões. Há também o PIS/Pasep, 
cuja arrecadação em 2015 alcançou 
R$ 53 bilhões, e as receitas de enti-
dades da Seguridade.

Fundos apresentados como 
salvação

Toda essa distorção provoca uma 
falsa sensação de que o sistema 
previdenciário está falido e coloca 
a sociedade em alerta contra a pos-
sibilidade de perder a segurança da 
aposentadoria. Paralelamente, o go-
verno apresenta como alternativa 
os Fundos de Previdência aos fun-
cionários públicos, e as instituições 
financeiras oferecem os Fundos de 
Previdência Privada ao trabalhador 
da iniciativa privada. 

Ambos são meio de fomentar ain-
da mais o mercado financeiro, em 
detrimento das necessidades dos tra-

balhadores de forma geral.
Para os servidores federais, o go-

verno criou o Funpresp. No ano 
passado, uma lei sancionada por 
Dilma inscreve automaticamente 
no fundo o servidor que toma posse 
do cargo. Essa medida quer reverter 
o fracasso desse regime comple-
mentar de previdência, uma vez que 
apenas 15% dos 60 mil servidores 
que ingressaram no serviço público 
federal desde a sua regulamentação 
aderiram ao Funpresp.

A baixa adesão pode ser explicada 
pela também baixa confiabilidade do 
fundo. Especialistas alertam que se 
trata de investimento de risco, pois as 
contribuições são definidas, mas não 
os benefícios (pensão ou aposenta-
doria).  Isso porque as contribuições 
são aplicadas por empresas privadas 
no oscilante mercado financeiro.


