
Jornal do Judiciário
Terça-feira, 23 de outubro de 2012  |  JJ467  |  13.000 exemplares  | Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de SP  | Gestão: Unidade e Luta 2011/2014 | Tel.: (11) 3222-5833

Cadê o
orçamento?

 Seminários
“Acordo coletivo especial” e
“Negociação coletiva e direito de 
greve no serviço público”
Central Sindical Popular - Conlutas 
organiza seminários em defesa dos 
direitos dos trabalhadores
(Pág 03)

 TRE-SP  Oficiais de Justiça  STF
Mobilização e vigília da categoria 
fez com que administração 
recuasse

Assembleia e reunião do núcleo 
discutirá pautas específicas do 
segmento

Desafios de Joaquim Barbosa 
à frente do Supremo Tribunal 
Federal

Sem resposta do TRF-3, OJAF’s devem 
definir mobilização por melhores 
condições de trabalho
(Pág 06)

Pelo resgate da automonia do Judiciário 
e pela valorização dos direitos dos 
servidores
(Pág 07)

Após um mês e meio de negociação foi 
fechado acordo sobre compensação dos 
dias de greve
(Pág 04)

Encaminhada sem o aval da categoria e 
muito inferior ao PL 6613/09, a proposta 
de reajuste do STF pode ser ainda mais 
rebaixada. Levantamento apresentado 

pelas direções-gerais dos tribunais superiores aponta 
que o saldo resultante do fim das funções comissio-
nadas cheias de fato pagas é insuficiente para cobrir 
o PL 4363/12.
O Supremo pretendia utilizar recursos do próprio 
orçamento do Judiciário para contemplar 100% do 
PL. Mas o governo Dilma vetou o uso desse dinhei-
ro (cerca de R$ 715 milhões, proveniente do saldo 
das FCs cheias), alegando que ele seria ‘virtual’, li-
mitando o redirecionamento orçamentário aos va-
lores das funções cheias que são efetivamente pagas.
Apesar da promessa de busca de um ‘plano b’, o STF 
já considera reduzir valores do projeto. “Temos 
que alertar a categoria para o problema. É preciso 
chamar os servidores para discutir isso em assem-
bleias”, defende Ana Luiza Figueiredo Gomes, diri-
gente da Fenajufe. “Se houver retrocesso temos que 
construir protestos para Semana da Conciliação”, 
propõe. (Pág. 04)
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O texto abaixo numerado está baseado na 
“Carta sobre algumas questões referentes à 
escatologia”, da Congregação para a Doutri-

na da Fé, da Igreja católica. Contém, também, algu-
mas transcrições literais desse documento. Pode ser 
entregue a pessoas enlutadas, como alento e conforto, 
porque demonstra que a morte não é o fim de tudo, 
mas o começo de uma nova fase da vida humana.  

1) Depois da morte, ocorre a sobrevivência e a 
substância de um elemento espiritual, dotado de 
consciência e de vontade. Subsiste, assim, o eu huma-
no, enquanto carece do complemento do seu corpo. 
Este elemento espiritual se chama alma. 

2) Aguarda-se a gloriosa manifestação de nosso 
Senhor Jesus Cristo, considerada, entretanto, dis-
tinta e postergada em relação à condição própria do 
homem imediatamente depois da morte.  Alguns 
teólogos denominam evo [pronuncia-se évo] esse 
“tempo” que medeia entre a morte e a ressurreição 
dos mortos, no juízo final. De fato, o tempo (com co-
meço e fim) se refere ao homem na terra, a eternida-
de (sem começo e sem fim) é um atributo exclusivo 
de Deus e o evo (começa com o óbito e não tem fim), 
típico do homem, é definido como uma sucessão de 

atos psicológicos. 
3) A ressurreição dos mortos se refere a todo 

o homem, isto é, corpo e alma: para os eleitos 
não é, senão, a extensão da própria ressurreição 
de Jesus Cristo. 

4) A Igreja, em adesão fiel ao novo testamento e 
à tradição, crê na felicidade dos justos, que estarão 
um dia com Cristo no céu. Também crê no casti-
go eterno que espera o pecador, que será privado 
da visão de Deus, e na repercussão dessa pena em 
todo o seu ser. Crê, finalmente, em uma eventual 
purificação para os eleitos, prévia à visão de Deus; 
de todo diversa, no entanto, do castigo dos conde-
nados. Isto é o que entende a Igreja quando fala do 
inferno e do purgatório.

5) Os cristãos devem manter-se firmes quanto a 
dois pontos essenciais: têm de acreditar, por um lado, 
na continuidade fundamental que existe, por virtude 
do Espírito Santo, entre a vida presente em Cristo e a 
vida futura; por outro lado, deve-se saber que ocorre 
uma ruptura radical entre o presente e o futuro, pelo 
fato de que à economia da fé sucede a economia da 
plena luz; ou seja, no céu, nós estaremos com Cristo 
e veremos Deus (1 Jo 3,2). 

O que acontece depois da morte?

Edson Luiz Sampel
Analista judiciário do TRF da 3.ª Região, lotado no Gabinete da Conciliação. 

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião

Os artigos não refletem necessariamente a opinião da diretoria do Sintrajud

 Por Caê Batista*

Dilma Rousseff estuda, pessoalmente, ante-
projeto de lei que prevê a flexibilização das 
leis trabalhistas. Elaborado pelo Sindicato 

dos Metalúrgicos do ABC e pela CUT, o tema tem 
o apoio das empresas e do governo.

O texto cria bases legais para flexibilizar os di-
reitos trabalhistas. Com ele, empresas e sindica-
tos poderão celebrar o Acordo Coletivo Especial 
(ACE), que definirá “condições específicas de tra-
balho, aplicáveis no âmbito da empresa e às suas 
respectivas relações de trabalho”.

Com força de lei, os acordos seriam elaborados 
por um Comitê Sindical por Empresa (CSE), que 
atuaria como representante sindical no local de 
trabalho, auxiliando na gestão de recursos hu-
manos e buscando soluções para problemas in-
dividuais e coletivos. As empresas, por sua vez, 
ganhariam com a redução das reclamações tra-
balhistas e melhoria nas gestões de RH.

A CUT chama essa prática de modernização. 
O discurso é vago e cínico. Na prática, serão 
criadas mesas permanentes de negociação, sob 
a tutela do MTE. Quando a empresa quiser, es-
tará em pauta o parcelamento do 13° salário, a 
divisão dos 30 dias de férias em mais de dois 
períodos, fim das horas extras, ampliação do 
banco de horas, contratações temporárias, ter-

ceirizações ilimitadas.
O que se pretende é criar “a indispensável 

segurança jurídica” para a redução de direitos 
trabalhistas, “em consonância com as necessi-
dades tecnológicas, organizativas e produtivas 
das empresas”.

Secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre argumen-
ta que a adesão ao ACE é “voluntária”, portanto, 
democrática. O sindicalista iguala as empresas com 
seu poder econômico, aos trabalhadores, que ven-
dem sua força de trabalho por não terem opção.

Ele ignora que, dada a acirrada competição do 
capitalismo contemporâneo, o setor de RH passou 
a ser chave na busca de maior eficiência e redução 
de custos. O trabalho em equipe, ou em célula, não 
democratizou relações, ao contrário. Essa forma 
de gerenciamento, em nome da competitividade, 
impele um trabalhador a cobrar resultados do ou-
tro. Na economia globalizada, a concorrência não 
se dá apenas entre fábricas, ela acontece dentro da 
própria empresa. A matriz define quais unidades 
receberão investimentos de acordo com os custos. 
Em parte, esse é o drama dos trabalhadores da 
GM de São José dos Campos.

De forma cínica, Nobre oculta a violência física 
e psíquica que as empresas imprimem aos traba-
lhadores, sobretudo quando a manutenção do em-
prego está em jogo. Este projeto cria um ambiente 
propício à chantagem: “se quiserem manter os in-

vestimentos, abram mão de seus direitos”.
Empresas se valerão do discurso da competitivi-

dade para intensificar a agressividade dos mode-
los de gestão, instituindo relações mais violentas, 
abrindo espaço para a rentabilização dos seres hu-
manos e a sua transformação em coisa.

Essa é uma chantagem que aflige a todos. Dian-
te da competição generalizada, com o trabalho 
cada vez mais penalizado e o Estado reduzindo 
a proteção de direitos sociais, acabamos por nos 
transformar em uma sociedade cuja finalidade é a 
promoção de lucros.

Num cenário de crise econômica, isso ganhará 
contornos dramáticos. Sob chantagens e violên-
cias morais, trabalhadores debaterão flexibilizar 
seus próprios direitos, para se tornarem mais 
competitivos do que outros. O que virá quando 
chegarmos ao limite da flexibilização permitida 
pelo anteprojeto?

O que os trabalhadores esperam do governo fe-
deral é a defesa do emprego e dos direitos. É isso 
que está sendo exigido de Dilma pelos metalúrgi-
cos da GM de São José e pelo sindicato de lá, filia-
do à CSP-Conlutas. Mas, em vez de esperar, eles 
apostam na mobilização.

* É jornalista do Sintrajud, foi diretor do Sindicato 
dos Trabalhadores das Indústrias da Alimentação 
de São José dos Campos e Região entre 2004 e 2008.

CUT apresenta anteprojeto de lei para flexibilizar 
direitos trabalhistas
Sob o argumento cínico e vazio de “modernização e democratização” das relações entre empresas e trabalhadores, 
CUT resgata antigo projeto de FHC, também defendido por Lula

Para debater algumas questões específicas da 
Justiça Trabalhista, em especial do fórum Ruy 
Barbosa, os servidores do segmento fazem as-
sembleia dia 30 de outubro, 18h.

Os servidores pretendem debater as condi-
ções de trabalho e buscar elementos para ela-
borar uma pauta de reivindicação à nova pre-
sidência do TRT-2.

A assembleia será no fórum Ruy Barbosa, e 
desde já a diretoria do Sintrajud chama todos 
os servidores a participarem.

Na JT/Barra Funda, servidores fazem 
assembleia para debater condições de 

trabalho e pauta de reivindicação

Assembleia na Barra 
Funda, dia 30, 18h

Jesus Carlos

21/08/12 - Apagão na JT Barra Funda
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Conhecido como galpão da PW, o arquivo 
da Justiça Federal e do TRF-3 nunca foi 
tido como o melhor lugar para se traba-

lhar. Insalubre, com excesso de poeira, de calor 
e de frio. A situação é tão precária que alguns 
servidores o apelidaram de “Lost” da JF, numa 
referência ao seriado de TV em que pessoas 
eram jogadas numa ilha sem nenhuma motiva-
ção aparente.

Mas o que era ruim poderá ficar ainda pior. 
Todos os setores da PW (almoxarifado, arquivo 
e depósito judicial) estão prestes a ser transfe-
ridos para Barueri. Mais precisamente para um 
galpão na rua Jussara 1202. Distante cerca de 
3km da estação Carapicuíba da CPTM pelo Ro-
doanel, não há ônibus ou outro meio de trans-
porte coletivo que possa levar os servidores para 
o trabalho. 

Esse “novo” espaço fica num condomínio 
de empresas privadas, o que leva à pergunta: 
“Como funcionará a segurança do arquivo da 
JF e TRF, se a fiscalização da entrada, o estacio-
namento e a administração do prédio serão di-
vididas com empresas privadas?”.

O Sintrajud está buscando a presidência do 
TRF-3 para tratar do tema, mas até agora não 
obteve resposta às solicitações feitas. De acordo 
com Cléber Borges Aguiar, não é razoável que a 
transferência aconteça dessa forma, prejudican-
do os trabalhadores da PW. 

Lula está de olho na PW
Desde 2010, a União tem manifestado inte-

resse pelo galpão. O blog do Planalto, um site 
oficial do Poder Executivo, publicou em março 
de 2010 uma reportagem afirmando que o en-
tão presidente Lula, por ter passado parte de sua 

infância na região, teria a intenção de transfor-
mar o local num espaço residencial: “Luiz cres-
ceu, virou metalúrgico, líder sindical, criou um 
partido político e, por fim, foi eleito presidente 
da República. Mesmo depois de tanto tempo, 
manteve em mente o desejo de transformar o 
galpão de 43 mil metros quadrados num espaço 
residencial. Agora o desejo vai virar realidade”. 
Veja a reportagem em http://migre.me/b666h

O acerto para que o TRF-3 devolvesse o pré-
dio à União foi feito durante a gestão do desem-
bargador Roberto Luiz Ribeiro Haddad.

A intenção do então Presidente Lula era 
fazer o lançamento do empreendimento no 
final de 2010, o que acabou não ocorrendo. 
No blog, se afirma que as moradias a serem 
construídas serão destinadas às famílias de 
baixa renda.

Cléber Borges duvida. O diretor do Sintrajud 
argumenta que foi no governo do PT que a es-
peculação imobiliária cresceu vertiginosamen-
te, e a região em questão foi muito valorizada 
desde a inauguração da estação Tamanduateí, 
do Metrô, em 21 de setembro de 2010. 

União pede de volta galpão da PW, e arquivo do 
TRF3/JF pode ser transferido para Barueri

Segundo blog oficial do Palácio do Planalto, Lula teria interesse em transformar local em um espaço residencial

17/06/09 - Assembleia no galpão da PW

Jesus Carlos

Dia 07 de novembro, em 
Brasília, acontece um Se-
minário Nacional sobre 

Negociação Coletiva e Direito de 
Greve no serviço público. Orga-
nizado pela CSP-Conlutas e pela 
Condsef, o evento tem o objeti-
vo unificar as entidades de ser-
vidores contra os ataques que o 
governo Dilma está anunciando 
desde a greve unificada, encerra-
da em agosto.

“Estamos tentando buscar um 
acordo entre as entidades, para 
ter uma linha mestra sobre o que 
queremos para as negociações co-
letivas e para o direito de greve”, 
explica o representante da CSP-
-Conlutas Paulo Barela.

Servidor do IBGE, Barela des-
taca que o objetivo do governo 
é ter um Projeto de Lei que re-
gulamente o direito de greve no 
serviço público já em 2013. O 
sindicalista lembra que atual-
mente há mais de 20 projetos no 
Congresso Nacional que fazem 
referência ao tema, ou tratam 
dele diretamente.

A atual postura da Condsef, bus-
cando a unidade contra os ataques 
ao direito de greve, é vista com 
bons olhos pelo representante da 
CSP-Conlutas. “Há um sinal claro 
de que as portas não estão fecha-
das para o diálogo”, diz.

CSP-Conlutas realiza seminário nacional sobre 
negociação coletiva e direito de greve no serviço público
Governo Dilma planeja aprovar lei para restringir direito de greve do funcionalismo em 2013

Começam a acontecer plenárias em todo o 
país para enfrentar o Acordo Coletivo Especial 
(ACE), proposto pela CUT e pelo sindicato dos 
metalúrgicos do ABC. Os eventos regionais pre-
param o seminário nacional que acontece em 
Brasília, dia 28 de novembro, no auditório Teo-
tônio Vilela, no Senado. 

Defendida pela CUT, empresários e o governo 
federal, a flexibilização das leis trabalhistas tem o 
propósito de reduzir direitos. É o que afirmou o 
dirigente da CSP-Conlutas (Central Sindical e Po-
pular) Paulo Barela. Em palestra no Rio de Janeiro 
sobre a criação do ACE, ele alertou que as tais mu-
danças também podem prejudicar os servidores 
públicos. “É um projeto que atinge o conjunto da 
classe trabalhadora, a oposição [dos servidores a 
ele] não é apenas solidariedade”, disse.

Os autores do anteprojeto dizem que a inten-
ção é “modernizar as relações de trabalho”. Mas, 
afirma Barela, o objetivo é flexibilizar a legisla-
ção trabalhista, que abrirá caminho para fatiar 
as férias em várias parcelas, diluir o 13º salário 
em cotas mensais, impor o banco de horas sem 
limites e reduzir salários para supostamente evi-
tar demissões.

Flexibilização ‘une’ governos do PT e PSDB
Na avaliação do dirigente sindical, os trabalhado-

res vêm lutando para defender seus direitos, mas “é 

um ambiente favorável para os patrões chantage-
arem os trabalhadores, para eliminação ou redu-
ção de benefícios”.  Ele recordou de outros projetos 
que tentavam flexibilizar as leis trabalhistas, mas 
que acabaram arquivados. Citou as investidas de 
FHC (PSDB) para alterar o artigo 618 da CLT, e do 
governo Lula, que apresentou a reforma sindical e 
trabalhista, que está parada na Câmara.

Servidor do IBGE, Barela ressalta: “Os servido-
res muitas vezes acham que o ACE não nos atinge, 
mas ele atinge a todos”. Ele argumenta que, quan-
do a negociação coletiva for institucionalizada no 
serviço público, como prevê a Convenção 151 da 
Organização Internacional do Trabalho, da qual o 
Brasil é signatário, a tendência é que o funciona-
lismo sofra as mesmas consequências. “O governo 
vai poder usar o argumento do tipo: nós temos que 
reduzir as despesas ou vamos demitir”, disse o re-
presentante da CSP-Conlutas.

Sindicatos enfrentam proposta da CUT que 
flexibiliza direitos trabalhistas



4   Jornal do Judiciário 

Por Hélcio Duarte Filho

São inaceitáveis quaisquer novos rebaixa-
mentos nos projetos salariais dos trabalha-
dores do Judiciário Federal e do Ministério 

Público da União. É o que afirmam servidores 
ouvidos pela reportagem, que defendem uma 
resposta firme da categoria caso tal ameaça se 
concretize. Os trabalhadores devem cobrar do 
presidente do Supremo Tribunal Federal, Ayres 
Britto, uma solução para o projeto na audiência 
marcada para quarta-feira (24) com a federação 
nacional (Fenajufe), a partir das 20h30min. 

“É responsabilidade do Judiciário defender a 
sua autonomia”, diz Adilson Rodrigues, servi-
dor da Justiça Federal em Santos (SP) e diretor 
do sindicato de São Paulo (Sintrajud). “O que foi 
aprovado pelo CNJ [Conselho Nacional de Jus-
tiça] é para o PL 4363. Qualquer coisa abaixo é 
inaceitável”, afirma. “O ministro Ayres Britto tem 
que dar uma resposta à categoria”, reforça Tarcí-
sio Ferreira, também dirigente da entidade, ob-
servando que o fato de o presidente do STF se 

mostrar acessível aos servidores não o isenta da 
responsabilidade que tem no caso. 

Saldo das FCs sem veto é baixo
As declarações foram dadas diante da notícia 

de que o levantamento orçamentário, apresen-
tado pelas direções-gerais dos tribunais supe-
riores, apontou que o saldo resultante do fim 
das funções comissionadas cheias de fato pa-
gas é insuficiente para cobrir o projeto. O PL 
4363/2012 aumenta a GAJ (Gratificação de Ati-
vidade Judiciária) de 50% para 100% do ven-
cimento básico, em três parcelas até janeiro de 
2015, e trabalha com o uso complementar de 
recursos do próprio orçamento do Judiciário. 
Essa verba, cerca de R$ 715 milhões, seria pro-
veniente do saldo das FCs cheias. Mas o gover-
no da presidenta Dilma Rousseff (PT) vetou o 
uso desse dinheiro, alegando que ele seria ‘vir-
tual’, limitando o redirecionamento orçamentá-
rio aos valores das funções cheias que são efeti-
vamente pagas.

O coordenador da Fenajufe e dirigente do 

Sintrajud Antonio Melquíades, o Melqui, fez 
contato telefônico com o diretor-geral do STF, 
Amarildo Silva, para obter informações sobre o 
que estaria ocorrendo e cobrar uma posição do 
tribunal em defesa do projeto. De acordo com 
Amarildo, o Supremo ainda busca uma solução 
para o problema, com o uso de recursos orça-
mentários destinados a outras finalidades, mas 
isso dependeria de uma consulta aos presidentes 
dos tribunais superiores. 

Convocar a categoria
Não há, no entanto, qualquer previsão sobre o 

resultado disso. O saldo ‘real’ das FCs, de acordo 
com o STF, é de R$ 40 milhões, quantia quase 20 
vezes inferior à necessária. Apesar da promessa 
de busca de um ‘plano b’, sabe-se que o tribunal 
já considera uma possível redução nos valores do 
projeto. “Temos que alertar a categoria [para o 
problema]. É preciso chamar os servidores para 
discutir isso em assembleias”, defende Ana Lui-
za Figueiredo Gomes, dirigente da Fenajufe. “Se 
houver retrocesso temos que construir protestos 

Por Caê Batista

Os servidores do TRE-SP compensarão 
50% das horas da greve, no período de 
um ano a partir de dezembro próxi-

mo. Esse foi o resultado do acordo entre a pre-
sidência do maior tribunal eleitoral do país e a 
categoria, depois de 40 dias de negociação.

A celebração do acordo põe fim a serie de ile-
galidades e arbitrariedades cometidas pelo pre-
sidente do TRE-SP na greve. Antes do início do 
movimento, o desembargador Alceu Navarro 
Penteado determinou o corte de ponto, o des-
conto de horas e dias do banco de horas, não 
reconhecendo o legítimo direito de greve.

Ao abrir a negociação com o Sintrajud e re-
presentantes diretos dos servidores, Navarro 
foi voltando atrás. Iniciadas em 5 de setembro, 
as reuniões deram resultados. Isso graças ao 
conjunto dos servidores que seguiram o cha-
mado do Sintrajud e mantiveram a mobiliza-
ção, mesmo com o fim da greve.

As constantes vigílias fizeram Navarro sus-
pender o corte de ponto do mês de agosto. 
Depois de dizer “ser simpático” à compensa-
ção hora a hora e de propor a compensação 
até dezembro deste ano, Navarro teve que re-
cuar mais um pouco, pois a categoria seguiu 
mobilizada. Na oferta seguinte, o prazo para 
compensação fora estendido até julho de 2013. 
Também foi rejeitada pelos servidores.

Somente em 03 de outubro houve uma pro-
posta que os servidores consideraram um 
avanço, embora insuficiente: compensar 75% 
das horas da greve, no prazo de um ano a par-
tir de dezembro próximo. A proposta foi rejei-
tada e na reunião seguinte, o juiz auxiliar da 

presidência, Marco Antônio Vargas, que rea-
lizou quase todas as negociações, disse que o 
presidente avaliaria uma contraproposta vinda 
dos servidores. Foi quando, em assembleia, a 
categoria aprovou compensar 50% da greve, no 
mesmo período proposto.

A celebração deste acordo vai além do diá-
logo com a administração do TRE-SP e do re-
conhecimento do direito de greve por parte do 
tribunal. A celebração deste acordo “conclui 
uma difícil e desafiadora etapa de reconstru-
ção da relação do Sintrajud com os servidores 
do TRE”, afirma Adilson Rodrigues, diretor 
do sindicato, que junto com Maurício Rezzani 
ajudou na mobilização do segmento.

Apesar de ter quase 20 anos de sindicalismo, 

Adilson se emociona ao dizer o quanto se sente 
honrado por ter tido a oportunidade de convi-
ver e lutar, lado a lado, com os colegas do pré-
dio. “Plantamos a semente, agora vamos cha-
mar os servidores para regar e colher os frutos 
desse trabalho”, diz.

Adilson afirma que os servidores do prédio 
tiveram a coragem de enfrentar a postura auto-
ritária e desrespeitosa da administração. Que 
enfrentaram o corte ilegal de ponto e o des-
conto salarial e lutaram por seus direitos. Essa 
mesma coragem, agora com mais experiência 
e organização, será exigida para a solução de 
antigos problemas no TRE-SP, seja nos prédios 
da capital, ou nos cartórios do interior. “Vamos 
todos juntos”, conclui Adilson.

No TRE-SP, mobilização faz administração recuar e 
chegar a acordo sobre compensação

Joca Duarte

‘FC’ não cobre reajuste e STF diz tentar saída; rebaixar é inaceitável, diz servidor
Servidores devem exigir de Ayres Britto solução que garanta projeto na íntegra; veto do governo Dilma Rousseff (PT) ameaça rebaixar PL 4363

15/08/12 - Assembleia estadual no TRE-SP
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para Semana da Conciliação”, propõe. “A partir 
da reunião com Ayres Britto, a gente pode ter 
que tomar outro rumo”, observa Saulo Arcangeli, 
coordenador da federação e diretor do sindicato 
do Maranhão (Sintrajufe-MA), que também vê 
a necessidade urgente de voltar a pressionar go-
verno, o Congresso e o Judiciário da forma mais 
contundente possível nesse momento. 

Parcela maior também ameaçada
Sem os recursos das funções comissionadas, o 

PL 4363 passaria a se restringir ao índice apre-
sentado pelo governo ao conjunto do funciona-
lismo - embora alguns setores, como os professo-
res e técnicos-administrativos das universidades 
federais, tenham recebido percentuais maiores. 
Além disso, cairia a parcela maior prevista para 
janeiro de 2013. “A situação é grave, se a parte do 
Judiciário não vem, nós voltamos para os 15,8%”, 
constata Ronald Fumagali, servidor da Justiça do 
Trabalho em Campinas (TRT-15), ao defender 
uma resposta firme a mais essa ameaça que paira 
sobre os trabalhadores.

JJ: A PLOA de 2013 indica um 
valor de R$ 900 bilhões para pa-
gamento dos juros da dívida e 
amortizações. Quanto isso sig-
nifica em percentuais no valor 
total do Orçamento?

Maria Lúcia: Considerando 
que o valor total do Orçamen-
to/2013 apresentado pelo Exe-
cutivo é de R$ 2 trilhões e 140 
bilhões, a parcela destinada ao 
pagamento de juros e amortiza-
ções da dívida deverá consumir 
nada menos que 42% de todos os 
valores arrecadados com tributos 
e com a emissão de novos títulos 
da dívida. Em 2011, os juros e 
amortizações da dívida consumi-
ram R$ 705 bilhões. Em 2012, até 
a presente data (11/10/2012), já 
foram efetivamente pagos R$ 707 
bilhões em juros e amortizações 
da dívida, ou seja, em pouco mais 
de 10 meses já superamos o gasto 
total do ano passado.

JJ: A proposta de reposição sa-
larial acordada pelo Executivo 
aos servidores é de R$ 10,289 bi-
lhões. Ora, e as perdas inflacio-
nárias acumuladas e já perdidas, 
para onde vai este dinheiro? 

Maria Lúcia: O montante de R$ 
10,289 bilhões indicado na LOA-
2013 para reposição salarial aos 
servidores corresponde a apenas 
5,5% do valor previsto para a fo-
lha de pagamento total no corren-
te ano de 2012 (R$ 187,6 bilhões). 

Desta forma, verifica-se que a 
proposta do governo aos servi-
dores mal repõe a inflação deste 
ano (nos últimos 12 meses, de se-
tembro a setembro/2012, a infla-
ção medida pelo IPCA alcançou 
5,28%), e não recupera as perdas 
históricas que levaram as diversas 
categorias de servidores ao movi-
mento grevista. 

JJ: A proposta linear apresen-
tada pelo governo aos servido-
res é de 15,8% divididos até em 
2015. Qual é a estimativa da in-
flação para o próximo ano?

Maria Lúcia: A meta de infla-
ção divulgada pelo Banco Cen-
tral para 2013 é de 4,5%, poden-
do variar 2 pontos percentuais 
para cima ou para baixo. Os ana-
listas financeiros estão divulgan-
do uma expectativa de inflação 
para 2013 em 5,54%.

Dessa forma, o índice proposto 
mal reporá a inflação do período, 

mais uma vez, enquanto a maior 
parte da fatia do orçamento da 
União será destinada ao paga-
mento dos juros da dívida públi-
ca, enquanto aos servidores e aos 
aposentados ‘restarão’ as sobras 
do orçamento, numa reposição 
que, aparentemente, não cobrirá 
sequer a inflação da primeira par-
cela, em 2013.

JJ: O governo insiste em dizer 
que não será possível dar um au-
mento maior no salário mínimo 
porque a Previdência Social está 
deficitária. Quais são os dados 
oficiais para combater esse dis-
curso?

Maria Lúcia: O valor do salá-
rio mínimo fixado para 2013 (R$ 
670,95) significa um aumento real 
de apenas 2,7% em relação ao va-
lor atual. Prosseguindo nesse rit-
mo, serão necessários cerca de 50 
anos para se atingir o salário mí-
nimo calculado pelo DIEESE (de 
R$ 2.383,28), com base no dispos-
to na Constituição Federal, art. 7º.

 O eterno argumento oficial con-
tra um aumento maior do salário 
mínimo é que a Previdência Social 
não teria recursos suficientes para 
pagar as aposentadorias do Regi-

me Geral. Porém, tal argumento 
é falacioso e não se sustenta em 
base aos dados da arrecadação 
federal. A Previdência é um dos 
tripés da Seguridade Social, junta-
mente com a Saúde e Assistência 
Social, e tem sido altamente supe-
ravitária. Em 2011, o superávit da 
Seguridade Social superou R$ 77 
bilhões, em 2010 R$ 56 bilhões, 
e em 2009 R$ 32 bilhões, confor-
me dados oficiais segregados pela 
ANFIP (www.anfip.org.br).

Juros e amortização da dívida consumirão 
42% do orçamento da União em 2013

Divulgação

Divulgação

“Aos servidores e aos aposentados ‘restarão’ as sobras do orçamento, numa reposição que, aparentemente, não cobrirá sequer a inflação da primei-
ra parcela, em 2013”, afirma Maria Lúcia Fattorelli, Auditora Fiscal da Receita Federal. Leia, a seguir, trechos da entrevista concedida à jornalista 
Juliana Silva, do Jornal do Judiciário.

‘FC’ não cobre reajuste e STF diz tentar saída; rebaixar é inaceitável, diz servidor
Servidores devem exigir de Ayres Britto solução que garanta projeto na íntegra; veto do governo Dilma Rousseff (PT) ameaça rebaixar PL 4363
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Assembleia Geral e Reunião do Núcleo de Oficiais 
de Justiça, dia 25, 14h30, no Sintrajud

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, 
por seus coordenadores, em conformidade com 
o Estatuto Social da Entidade, faz saber que fará 
realizar a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA, no dia 25/10/2012 (quinta-feira), a partir 
das 14h30, em 1ª convocação com a presença de 
pelo menos metade mais um dos associados qui-
tes com a tesouraria e, em 2ª convocação, trinta 
minutos após, com qualquer número. 

A assembleia será realizada no auditório 
do Sintrajud (Rua. Antonio de Godoy, 88- 
15ª andar).

Pauta: CM’s de JF Osasco, JF Mauá e JF Santo 
André (Avaliação da situação sobre reivindica-
ções e Indicativo de deflagração de greve); e, ou-
tros assuntos de interesse dos Oficiais de Justiça 
Avaliadores Federais.

Erlon Sampaio de Almeida
Diretor Executivo Sintrajud e Coord do Núcleo 
dos  OJAFs 
Inês Leal de Castro - Coordenadora Geral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DO 

SINTRAJUD/SP

No dia 25 de outubro, acontece a reu-
nião do Núcleo dos Oficiais de Justiça e 
Avaliadores Federais. Além das pautas 

gerais, o segmento discutirá medidas de mobi-
lização para exigir da administração do TRF-3 
melhores de condições de trabalho nas Cen-
trais de Mandados da Justiça Federal de Osasco, 
Mauá e Santo André. 

A medida é urgente. Já passaram dois meses 
da audiência entre o Sintrajud e administração 
para tratar das péssimas condições de trabalho  
da subseção, mas o seguimen-
to segue sem resposta. Naquela 
reunião representaram o Sintra-
jud os diretores Erlon Sampaio, 
Cleber Borges e Dalmo Duarte, e 
com os OJAF´s representando a 
subseção da CM JF/Osasco. 

Na época, foi dito à juíza que 
a precariedade das condições 
de trabalho se configurava 
pelo excesso de serviço para a execução das 
ordens judiciais, bem como a preocupação 
dos OJAF´s de sofrerem processos adminis-
trativos, pois não há possibilidade de cum-
prirem os prazos estabelecidos. 

Subseção de Osasco
A subseção de Osasco engloba os muni-

cípios de Carapicuíba, Barueri, Santana de 
Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Jandira e 
Itapevi. Mensalmente, na região, as duas va-
ras da JF e gabinetes e as do JEF expedem 
1.200 mandados, que são cumpridos por 
apenas quatro OJAF’s.

Mas o número ganha mais volume quando 
são contabilizados os mandados acumulados. 
Estima-se que, na média, cada OJAF guarda 
em sua residência mais de 1000 mandados. O 

resultado dessa situação é que esses servidores 
não conseguem tirar férias, para dar conta da 
demanda. Até mesmo adoecer se tornou moti-
vo de “terror”. Além da doença em si, quando 
se afastam do trabalho, os ojafs correm o ris-
co de não conseguirem cumprir os mandados 
acumulados. A situação é dramática.

Diante da preocupação apresentada, a juíza 
auxiliar afirmou na audiência que até a reso-
lução do problema, nenhum Oficial de Jus-
tiça sofreria processo administrativo. Disse 

ainda que precisaria 
de 30 dias para en-
contrar uma solução 
para o tema, mesmo 
que paliativa. Reco-
nhecendo que a única 
forma para resolver o 
problema em defini-
tivo seria a realização 
de um novo concurso.

Em situação semelhante estão as centrais de 
mandados da Justiça Federal de Mauá e Santo 
André. As condições são tão dramáticas que os 
oficiais destas três subseções já estão discutin-
do o indicativo de greve para exigir melhores 
condições de trabalho. Os oficiais lembram 
que uma servidora da JF de Osasco não supor-
tou a exaustão e as péssimas condições de tra-
balho e pediu exoneração.

Logo, diante de tamanha demanda de tra-
balho, não são apenas os problemas de saúde 
que se agravam. Muitas diligências e certi-
ficações de mandados são feitas de noite e 
nos finais de semana. Assim, por conta da 
omissão do TRF-3, esses servidores são obri-
gados a abrir mão do convívio familiar e de 
sua vida social.

Por isso, este é um momento de unidade e 

Sem resposta do TRF-3, Oficiais de Justiça da CM 
de Osasco devem definir mobilização

Após dois meses da audiência com a administração, segmento segue sem resposta para demanda excessiva de trabalho

O Núcleo dos Oficiais de 
Justiça Avaliadores Fe-
derais do Sintrajud fará 

sua próxima reunião no dia 25 (5ª 
feira) às 14h30, no auditório do 
SINTRAJUD/SP (R: Antonio de 
Godoy, nº 88 – 15ª andar).

Eles debaterão os pleitos es-
pecíficos dos OJAFs (Aposenta-
doria Especial; Porte de Arma; 
Atualização da Indenização de 
Transportes; Isenção de IPI e 
IPVA para aquisição de carro de 
OJAFs; Estacionamento Livre 
para OJAFs (Zona Azul); CM’s 
de JF Osasco, JF Mauá e JF Santo 
André (Avaliação da situação so-
bre reivindicações e Indicativo de 
deflagração de greve). Também 
irão realizar Assembleia Geral 
Extraordinária dos OJAF´s.  27/09/12 - Reunião dos Oficiais de Justiça

Ennio Brauns

solidariedade não só entre os Oficiais de Jus-
tiça, mas entre todos os servidores. Esta é a 
realidade na maioria dos locais de trabalho. 
A luta da categoria deve ir além da reposição 
salarial. É preciso lutar também por melhores 
condições de trabalho. A saúde e dignidade 
humana devem estar em primeiro plano. Se 
para isso for necessário construir uma greve, 
o Sintrajud chama a solidariedade de todos 
para mais esta luta.  

... não são apenas 
os problemas 
de saúde que se 
agravam...
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No momento em que todo o Brasil se volta 
para o julgamento do “Mensalão”, o Su-
premo Tribunal Federal escolhe o minis-

tro que presidirá a Corte até 2014. Indicado por 
Lula, o ministro Joaquim Barbosa assume a presi-
dência do STF em 22 de novembro, após aposen-
tadoria compulsória de Ayres Britto. O ministro 
Ricardo Lewandowski será o vice-presidente.

A escolha do Barbosa acontece quando a Corte 
condena os autores de um dos maiores escândalos 
de corrupção no Brasil, o “Mensalão”. Relator da 
Ação Penal nº 470, o ministro tem alçado status 
de celebridade por apontar e condenar o esquema 
na compra de votos de parlamentares na Câma-
ra, promovido pelo núcleo “duro” do PT. Foi essa 
compra de apoio parlamentar que garantiu ao go-
verno Lula a aprovação da Reforma da Previdên-
cia, em 2003. Leia mais ao lado.

“O STF está cumprindo um papel importante, 
com alguns questionamentos, mas é preciso reco-
nhecer que o julgamento é um demarcador e um 
novo posicionamento daquele tribunal. Está esta-
belecendo limites no desvio da prática política e, 
particularmente, no cometimento do desvio do 
dinheiro público e na prática de corrupção”, de-
fende o diretor do Sintrajud, Adilson Rodrigues.

Desafio
Além de acompanhar o julgamento, os servido-

res do Judiciário estão acompanhando, atentamen-
te, as movimentações do futuro presidente da Cor-
te e, consequentemente, da nova administração.

Nos últimos anos, em sucessivas vezes, o Execu-
tivo desrespeitou a independência política e orça-
mentária do Poder Judiciário. Por isso, resgatar a 
sua autonomia será uma das tarefas mais sensíveis 
a serem conduzidas pelo novo presidente. “Espero 
que o Joaquim Barbosa, ciente do papel que tem 
a cumprir, busque melhorar a condução da pre-
sidência do Supremo e do Poder Judiciário, esse 

poder que ainda tem muito que mostrar, pois ain-
da se curva, se cala e consente, normalmente, aos 
mais poderosos”, afirma Adilson. 

Um dos maiores anseios dos servidores é que o 
novo presidente do Supremo lute pela valorização 
e manutenção de direitos da categoria. “Como tra-
balhadores do Judiciário esperamos (de Barbosa) 
uma atuação na defesa dos direitos fundamentais 
da categoria, onde se busque o avanço dos direitos 
e não o retrocesso”, diz Adilson. 

Britto “saí deixando muito a desejar”
O ministro Ayres Britto teve uma breve pas-

sagem à frente do Supremo, serão completados 
exatos sete meses no dia 18 de novembro. Neste 
pouco tempo o ministro sentiu a força da luta 
dos servidores do Judiciário, que realizaram 
uma das maiores greves destes últimos anos 
pela reposição salarial.   

O jeito simpático de ser, rendeu a Britto o afa-
go de alguns. Mas a sua postura na negociação 
com o Executivo lhe rendeu muitas críticas, 
entre a maioria dos servidores. “Ele cumpriu o 
papel de abafar os anseios da categoria, refrean-
do as lutas dos servidores contra o Executivo”, 
critica Cléber Borges, diretor do Sintrajud.

Ao que tudo indica, Britto sairá do cargo sem 
que o projeto de reposição salarial esteja aprova-
do, deixando a categoria sem qualquer garantia. 
“Ele (Britto) não conseguiu garantir o plano a que 
se propôs, que era o aumento da GAJ para 100%. 
Sai deixando muito a desejar, como a maioria dos 
presidentes do STF”, lamenta Cléber.

“Mensalão” x Reforma da Previdência
A madrugada de 05 para 06 de agosto de 2003 

ficou na memória de muitos servidores. Milha-
res deles chegavam a Brasília, para a realização 
da grande “Marcha dos 100 mil”, para tentar im-
pedir a aprovação da Reforma da Previdência. 
Mas, para fugir da pressão dos trabalhadores, o 
governo adiantou em um dia a votação do tema. 

Adilson Rodrigues estava naquela marcha e 
lembra da “recepção” truculenta dada pelo go-
verno aos servidores, quando estes chegaram às 
portas do Congresso, um dia após a aprovação 
da reforma. “A situação virou caso de polícia na 
época, fomos obstados e impedidos de entrar 
no congresso mesmo com ordem do Supremo 
que nos dava habeas corpus autorizando a en-
trada. Alguns dirigentes foram violentamente 
agredidos e os vidros quebrados no congresso 
ficaram muito barato para o governo Lula”.

“Nós sofremos na pele as repercussões do en-
frentamento contra a Reforma da Previdência. 
Então, de alguma forma, é um lavar de alma (o 
julgamento do “Mensalão”) por todas intimida-
ções sofridas, pela violência e pelo desrespeito 
que passamos no enfrentamento da reforma”, diz.

Juízes prometem não participar da 
Semana de Conciliação

A decisão dos magistrados está publi-
cada nos sites da Ajufe (Associação 
dos Juízes Federais do Brasil) e da 

Anamatra (Associação Nacional dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho). 

Ambas as entidades afirmam que a delibera-
ção de não participar da Semana de Conciliação 
decorre da insatisfação dos juízes com a propos-
ta do governo Dilma Rousseff (PT) sobre a re-
composição do valor dos vencimentos de 15,8% 
em três anos.  

Os magistrados federais já haviam anunciado 
no início de outubro, a pauta de mobilização, in-
cluindo, o indicativo de dois dias de paralisação 
em 21 e 22 de novembro.  

Os magistrados federais reivindicam, além da 
recomposição integral das perdas inflacioná-
rias do subsídio, o alinhamento remuneratório 

entre a Magistratura Federal e o Ministério Pú-
blico da União e as Magistraturas Estaduais, a 
implantação do adicional por tempo de serviço. 

Os juízes já comunicaram ao presidente do Su-
premo, ministro Ayres Britto, sobre o processo de 
mobilização. Os magistrados federais também de-
liberaram pela realização do  Dia de Mobilização 
em Brasília e a entrega das funções administrati-
vas não remuneradas, exceto a de direção do foro. 

Semana da Conciliação
Os juízes da justiça federal e do trabalho não 

participarão na Semana de Conciliação pro-
movida pelo Conselho Nacional de Justiça, 
entre os dias 07 a 14 de novembro. Para Ana-
matra esta será uma forma de demonstrar “a 
indignação dos juízes com o descumprimento 
da Constituição Federal no que se refere às ga-

rantias do Poder Judiciário, especialmente no 
que diz respeito ao dever de recomposição do 
valor dos subsídios já depreciados em cerca de 
30%”, diz nota da associação.  

Redução de direitos
Desde 2006, ano em que o Conselho Na-

cional de Justiça implementou a Semana da 
Conciliação, o Sintrajud tem denunciado o seu 
propósito. A conciliação nada mais é do que a 
homologação, a qualquer custo, dos direitos dos 
trabalhadores já negados pelo patrão. 

O Judiciário se tornou um instrumento “faci-
litador” para maus os patrões. A ostentação que 
o CNJ faz sobre a quantidade de acordos obti-
dos, onde os trabalhadores abrem mão da inte-
gralidade de seus direitos é no mínimo lamentá-
vel e contraditório, ao papel do Poder Judiciário. 

Resgatar autonomia do Judiciário e valorizar direitos dos 
servidores são alguns desafios do novo presidente do STF

Barbosa é eleito ao cargo máximo do Poder Judiciário no momento em que condena “figurões” do PT pelo “Mensalão”. 
Categoria cobrará independência e autonomia do Poder
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Jornal do Judiciário

Com uma campanha 
impecável, o Barra 
Pesada (TRT) levou 

o 9° Campeonato de Fute-
bol do Sintrajud. Vencendo 
as cinco partidas que dispu-
tou, com placares para lá de 
tranquilos, o time marcou 
41 vezes, sofrendo apenas 18 
gols. Teve ainda o artilheiro 
do campeonato, Samir, com 
14 gols, e foi a equipe mais 
disciplinada, sofrendo ape-
nas dois cartões amarelos 
em cinco jogos.

O segundo colocado do 
torneio foi o Dubbar (TRF). 
Com três vitórias em cin-
co jogos, o time marcou 18 
vezes e sofreu 20 gols. Na fi-
nal, encarou o Barra Pesada, 

para quem havia perdido na 
segunda rodada do campe-
onato, por 8 x 2. Dessa vez, 
o jogo foi mais equilibrado, 
5 x 3. O time de servidores 
da Av. Paulista teve também 
o goleiro menos vazado do 
torneio, Rodrigo, com mé-
dia de 4,33 gols.

O Gabiloko, do TRF, ter-
ceiro colocado, teve uma 
vitória, um empate e duas 
derrotas em sua campanha. 
O time venceu a disputa do 
terceiro lugar por W.O. Nos 
quatro jogos disputados, 
balançou a rede 17 vezes, 
sofrendo 24 gols.

Olhando os números do 
torneio, apenas o Boroska 
(TRF) poderia fazer frente 

ao campeão. Mas além de 
ter sido derrotado nas semi, 
não compareceu à disputa 
pelo terceiro lugar. Mesmo 
assim, a sua campanha foi 
digna de nota. Em apenas 
três jogos (o time também 
não participou da terceira 
rodada da fase classificató-
ria), balançou a rede 23 ve-
zes, sofrendo apenas 7 gols.

Realizado entre 30 de 
agosto e 05 de outubro, o 
torneio deste ano contou 
com oito equipes do Judici-
ário, consolidando o evento 
como um espaço de confra-
ternização da categoria. “O 
objetivo era sair da mesmi-
ce do dia a dia, isso nós con-
seguimos”, avalia Henrique 

Sales, diretor do Sintrajud, 
responsável pela organiza-
ção do evento.

Ele diz que a intenção da 
entidade é promover even-
tos semelhantes, estendendo 
a outros esportes e incenti-
vando a participação femini-

na. “Desde já contamos com 
a sugestão dos colegas para 
que o sindicato possa estar 
cada vez mais presente na 
vida da categoria. Não só nos 
momentos de mobilização, 
mas também nas confrater-
nizações”, concluiu.

Barra Pesada faz campanha impecável e vence 9° 
Campeonato de Futebol do Sintrajud

Sindicato quer promover eventos semelhantes, estendendo a outros esportes e incentivando a participação feminina. 
“Contamos com sugestões dos colegas”, diz diretor do Sintrajud

Joca Duarte

O julgamento do “mensalão” traz à 
tona a aprovação de leis e reformas 
a partir de um esquema de forma-

ção de quadrilha; corrupção, lavagem de 
dinheiro; enriquecimento ilícito (roubo) e 
compra de votos. 

Já os movimentos sociais e partidos da 
oposição de esquerda esperam apenas a pu-
blicação da decisão final do Supremo sobre 
o “mensalão” para entrar com uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade pedindo a 
anulação da reforma da Previdência, apro-
vada em 2003, época em que o esquema de 
compra de votos funcionou; segundo o rela-
tor do processo. 

Posição do ministro sobre a anulação
Questionado sobre a insegurança jurídica 

que a anulação das votações poderia causar, 
o ministro do STF Marco Aurélio não quis 
antecipar sua opinião sobre o assunto, mas 
afirmou “que em direito, o meio justifica o 
fim, e não o fim o meio. Nós não podemos 
potencializar a segurança jurídica a ponto de 
colocar em segundo plano um vício, um vício 
quanto à manifestação dos parlamentares”.

Ocorre que se o Supremo reconhecer a com-
pra de votos de parlamentares para a aprova-
ção dos projetos votados em 2003, entre os 
quais as reformas previdenciária e tributária, 
caberá ao próprio STF invalidá-las. 

Certamente, os ministros do STF serão 

também cobrados a enfrentar essa questão, 
pois os movimentos sindicais já anunciam 
que irão exigir a anulação da reforma, bem 
como a restituição retroativa da taxação de 
11% sobre os proventos dos aposentados e 
pensionistas, perversamente instituída a 
partir de então. 

Sintrajud e CSP-Conlutas na luta 
pela anulação  

No ano de 2005, dois anos após a Reforma 
da Previdência, a CSP-Conlutas e o Sintra-
jud encaminharam ao então Procurador-
-Geral da República, Antonio Fernando 
Barros e Silva e Souza, o pedido para que o 
Ministério Público questionasse no STF a 
decisão. Começava, portanto, uma luta das 
entidades sindicais combativas para exigir 
a anulação da reforma da Previdência com 

base nos argumentos hoje confirmados por 
Barbosa: compra de apoio político e, conse-
quentemente, de votos.  

Naquela época, o procurador disse que 
iria arquivar o pedido da Central e do Sin-
trajud, porque o STF já havia se posicionado 
pela legalidade da reforma e que não havia 
provas em sentido contrário. “Até este mo-
mento, não temos provas de que o processo 
de aprovação parlamentar da Emenda tenha 
sido viciado com pagamento de “mensalão” 
a deputados, dado que as investigações so-
bre o assunto ainda estão em curso”, disse à 
época o Procurador.

Crise política 
A reforma da Previdência do governo Lula 

desencadeou a ruptura de vários setores do 
movimento sindical com PT e com a CUT. Ali 
começou a nascer a CSP-Conlutas, como ex-
pressão da insatisfação gerada pelo posiciona-
mento da CUT nessa disputa e como um meio 
de defender as reivindicações dos trabalhado-
res em lutar contra a retirada de direitos, sem 
qualquer atrelamento ao governo.

A recente aprovação do Funpresp, que im-
põe o teto do INSS e na prática privatiza as 
aposentadorias, foi tratada como prioridade 
do governo federal no período recente, de 
modo a dar continuidade ao processo iniciado 
com a aprovação da reforma em 2003, com a 
Emenda Constitucional 41.

Reforma da Previdência será contestada no STF
Após declarações do ministro Joaquim Barbosa sobre compra de votos, esquerda e movimentos sociais 

anunciam que contestarão a Reforma da Previdência. 

06/08/03 - Marcha dos cem mil, em Brasília

Wladimir Souza

05/10/12 - Final da 9ª Copa de Futebol do Sintrajud


