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O desmonte do serviço público e o ataque do governo 
Temer aos direitos dos servidores ganharam novas medi-
das nas últimas semanas, mas têm um encontro marcado 
com a mobilização do funcionalismo.

Foram anunciados um Programa de Demissão Vo-
luntária (PDV) estimado para alcançar 5 mil servidores, 
a redução dos salários de ingresso nas carreiras (que não 
poderão passar de R$ 5 mil) e o aumento do prazo de pro-
gressão na carreira.

Essas medidas têm como alvo imediato os servidores 
do Executivo, mas os do Judiciário podem ser alcançados, 
devido ao alinhamento da cúpula desse poder com a atual 
política econômica.

O governo anunciou também o aumento da contri-
buição previdenciária, de 11% para 14% - na prática, um 
confisco salarial.

Os tribunais já estão aplicando a política do governo 
Temer com o congelamento da verba para assistência mé-
dica, a extinção de zonas eleitorais e o desvio de função 
dos servidores. 

Para organizar a reação, os servidores da Justiça Fede-
ral realizaram uma rodada de assembleias setoriais nos 
últimos dias, os da Justiça Eleitoral denunciam os prejuí-
zos causados pela extinção de zonas e os oficiais da Justiça 
Trabalhista já estão em greve contra o ato que os desviou 
para o trabalho nas varas (veja no verso).

Nesta quarta-feira, 30, haverá paralisação de duas ho-
ras na JT, na JF e no TRF-3, com assembleias em frente ao 
TRF-3 e no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa. Servidores 
de várias categorias discutem um indicativo de greve e pa-
ralisações para o dia 14 de setembro.

Vem pra luta!

30 DE AGOSTO: DIA DE LUTA 
PELO SERVIÇO PÚBLICO

QUARTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO
TRT

13h – Assembleia no Fórum Ruy Barbosa
TRF-3 e JF

14h - Assembleia em frente ao TRF-3

PARALISAÇÃO DE DUAS HORAS



Os servidores do TRF-3 e da JF fo-
ram surpreendidos por um aumento de 
até 47% nas mensalidades do plano de 
saúde da Amil, depois de um reajuste de 
19% no mês de março. 

O Sintrajud pediu à presidente do 
TRF-3, desembargadora Cecília Mar-
condes, os dados usados para justificar 
o aumento das mensalidades.

A desembargadora até agora não 
apresentou essas informações e não há 
notícia de que o Tribunal esteja empe-
nhado em buscar mais verbas, confor-
me solicitado pelo Sintrajud.

Os TRFs da 1ª, da 2ª e da 4ª Região 
receberam do CJF créditos suplemen-
tares para a assistência médica. O STJ 
recebeu do Ministério do Planejamento 
um crédito adicional de R$ 25 milhões 
nessa rubrica.

No TRF-3, o orçamento aumen-
tou mais de 49% em relação ao do 
ano passado (sem as despesas de pes-
soal e os encargos), subindo de R$ 
100,2 milhões para R$ 149,4 milhões. 
A previsão para a assistência médica, 
no entanto, caiu 18,57%.

Outras iniciativas para enfrentar 
a situação estão sendo discutidas nos 
locais de trabalho e serão pautadas na 
assembleia desta quarta.

TRF-3 e JF

CADÊ O DINHEIRO 
PARA NOSSA SAÚDE?

Joca Duarte Gero Rodrigues

No TRT, os oficiais de justiça já 
estão em greve contra o ato que de-
termina a alocação desses servidores 
nas varas. 

O Ato GP/CR nº 5/2017 ratifica o 
desvio de função e praticamente es-
vazia a Central de Mandados.

A Central foi criada para raciona-
lizar o cumprimento das ordens ju-
diciais, mas agora pode ter seu qua-
dro reduzido a menos da metade dos 
oficiais, que ficarão sobrecarregados.

Sem negociação
O presidente do TRT, desembar-

gador Wilson Fernandes, não se ma-
nifestou sobre uma proposta aprova-
da pelos oficiais em assembleia, nem 
respondeu a um pedido de audiência 
feito pelo Sintrajud para negociar 
uma solução.

O Ato traz para esses servidores a 
insegurança em relação às suas atri-
buições, o risco de perda de parcelas 
da remuneração e a ameaça de que a 
profissão seja extinta.

Trata-se de mais uma medida do 
desmonte do serviço público que vem 
sendo aplicado no TRT, na medida em 
que não resolve os problemas de pessoal 
e prejudica a organização do trabalho.

TRT

OFICIAIS DIZEM NÃO 
AO DESVIO DE FUNÇÃO

O TRE vai acabar com 32 zonas 
eleitorais no estado de São Paulo 
para aplicar o rezoneamento defini-
do pelo TSE e criticado por servido-
res e magistrados. 

Até o momento já são 421 zonas 
extintas em todo o país e esse núme-
ro pode crescer.

Além de aumentar a sobrecarga 
de trabalho nas zonas eleitorais res-
tantes, a medida pode prejudicar o 
atendimento à população e a fiscali-
zação das eleições. 

As zonas extintas serão transfor-
madas em “postos de atendimento”.

Terceirização
Em outra Resolução, o  TSE subs-

tituiu o termo “servidor” pela expres-
são “atendente eleitoral”. 

É um possível passo rumo à ter-
ceirização dos serviços e ao des-
monte da Justiça Eleitoral, que já usa 
amplamente servidores cedidos por 
outros órgãos.

Enquanto isso, os servidores do 
TRE sentem o arrocho nos benefícios 
sociais. O Tribunal não oferece plano 
de saúde e apenas paga um auxílio, 
cujos valores também estão defasados 
em relação aos preços de planos.

TRE

EXTINÇÃO DE ZONAS 
PREPARA DESMONTE

A Fenajufe e outras entidades, além da Procurado-
ria Geral da República (PGR), apresentaram novos 
embargos declaratórios à decisão do STF que consi-
derou indevidos os pagamentos dos quintos incor-
porados entre 1998 e 2001. Há a preocupação em 
obter efeito suspensivo até a decisão do julgamento 
pelo plenário do STF. 

O objetivo é preservar ao menos o direito dos ser-
vidores amparados por decisão administrativa com 
mais de cinco anos ou por decisão judicial transita-

da em julgado. Esse é o caso dos servidores de São 
Paulo.

As entidades também pretendem realizar audiên-
cias com os ministros e entregar memoriais. 

Se a decisão do STF motivar o corte salarial em al-
gum tribunal, as assessorias jurídicas das entidades 
não descartam ações específicas contra a medida.

O Sintrajud segue acompanhando o caso e denun-
cia a decisão do STF como um grave ataque a garan-
tias como a segurança jurídica e o direito adquirido.

Quintos: entidades discutem estratégia


