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O Sintrajud entrará com ação 
judicial contra o aumento do pla-
no de saúde dos servidores do 
TRF-3 e da JF de parte do estado, 
conforme decisão aprovada em 
assembleia no dia 30. A medida é 
uma das iniciativas do Sindicato 
para contestar o aumento de até 
47% nas mensalidades do plano 
operado pela Amil (depois de um 
reajuste de 19% em março).

Para participar da ação, o ser-
vidor deve ser sindicalizado e 
preencher uma autorização e um 
termo de ciência (as orientações 
estão no site do Sintrajud). Quem 
não é filiado, ainda pode se sindi-
calizar e ser representado na ação.

Os servidores também aprova-

ram uma moção de repúdio e a 
apresentação de denúncia no Con-
selho Nacional de Justiça  (CNJ) 
contra a presidente do Tribunal, 
desembargadora Cecília Marcon-
des, por não responder aos vários 
requerimentos do Sindicato sobre 
o contrato com a Amil e com em-
presas de terceirização.

No dia 14, os servidores do TRF-
3 e da JF vão fazer paralisação de 
duas horas, a partir das 14h.

Créditos suplementares
O TRF-3 negou o pedido do Sin-

trajud para suspender o aumento 
nas mensalidades do plano e para 
aumentar os recursos de custeio da 
assistência médica dos servidores.

Os servidores do TRT 
vão parar o trabalho por 24 
horas no dia 14, juntando-
-se à mobilização do fun-
cionalismo federal contra 
a política de desmonte do 
serviço público do governo 
Temer (PMDB), represen-
tada pelas reformas traba-
lhista e da Previdência, pela 
lei da terceirização irrestri-

ta e por propostas como o 
aumento da contribuição 
previdenciária dos servido-
res e o fim da estabilidade. 

Na Justiça do Trabalho, 
essa política se traduz, 
entre outras medidas, no 
ato do TRT que expõe os 
oficiais de justiça ao risco 
de desvio de função e de 
prejuízos remuneratórios 

TRT: servidores vão parar por 24h
Além da paralisação geral, Tribunal ainda enfrenta a greve dos oficiais, que exigem negociação sobre lotação nas varas

Em assembleia no dia 30 de 
agosto, os servidores do TRT 
aprovaram que o Sintrajud 
encaminhe requerimento à 
Presidência do Tribunal para 
cancelar uma homenagem 
ao prefeito de São Paulo, 
João Dória (PSDB). O TRT 
marcou para o dia 28 a ce-
rimônia em que Dória deve 
receber a Ordem do Mérito 
Judiciário do Trabalho da 2ª 
Região. 

Os servidores apontam a 
contradição dessa home-
nagem, já que o prefeito 
sempre defendeu a reforma 
trabalhista proposta pelo 
governo, que retira direitos 
dos trabalhadores, aumen-
ta a precarização e esvazia a 
Justiça do Trabalho. 

Homenagem a 
João Dória?

TRF-3/JF: Sintrajud prepara ação judicial
contra o reajuste da Amil

Tribunal nega suspensão do aumento do plano de saúde e não fornece informações pedidas pelo Sindicato

Assinada pelo diretor-geral do 
Tribunal, Gilberto de Almeida 
Nunes, a resposta foi emitida no 
mesmo dia da assembleia, mais de 
um mês após o Sindicato protoco-
lar o requerimento.

Na resposta, o diretor afirma que o 
CJF recebeu créditos suplementares, 
“para atendimento das novas nome-
ações, mantido o valor per capita de 
R$ 215,00, praticado no âmbito da 
Justiça Federal”. Ele diz ainda que 
“não há divergência entre a conduta 
adotada pelo Tribunal Regional Fe-
deral da 3ª Região e os demais Tribu-

nais Regionais Federais”.
Essa não é, porém, a conclusão 

do economista Washington Mou-
ra Lima, assessor do Sintrajud que 
analisou o orçamento do Judici-
ário Federal. Ele mostrou que os 
TRFs da 1ª, da 2ª e da 4ª Região 
receberam do CJF créditos suple-
mentares para a assistência médi-
ca. Já o STJ recebeu do Ministério 
do Planejamento uma suplemen-
tação de R$ 25 milhões. 

Além de negar o pedido do Sin-
trajud, o TRF-3 não apresentou os 
dados que justificariam o reajuste. 

Kit Gaion

PERGUNTAS SEM RESPOSTA
Onde estão os números para justificar o reajuste

Por que o Tribunal aceitou o percentual cobrado pela Amil

Por que o TRF-3 não pede crédito suplementar para custear a 
assistência médica

Por que a verba para assistência médica diminuiu

Por que outras rubricas de gasto do Tribunal aumentaram

(*) disponíveis no site do Sindicato

Cópia do RG
Cópia do CPF
Cópias dos contracheques de julho e agosto
Autorização (*)
Termo de ciência (*)

Documentos para entrar na ação:

Enviar para o departamento jurídico do Sintrajud até 15 de setembro

(Ato GP/CR nº 5/2017).
Na segunda-feira, 4, em 

assembleia diante da sede 
do TRT, os oficiais decidi-
ram manter a greve, com 
nova assembleia no mesmo 
local, no dia 12, quando ha-
verá reuniões do Sintrajud 
e da associação dos oficiais 
do TRT (Aojustra) com o 
Corregedor-Geral da Justi-
ça do Trabalho.

Cerca de 15 oficiais da 
capital, de Guarulhos e 
da Baixada Santista en-
tregaram memoriais com 
as reivindicações do seg-
mento aos desembargado-
res que compõem o Órgão 
Especial. Em seguida, de-
zenas de oficiais acompa-
nharam a sessão do Tribu-
nal Pleno. Todos vestiam 
roupas pretas, como for-
ma de protesto. 

Para o servidor Fabiano 

dos Santos, a situação en-
frentada pelos oficiais faz 
parte de uma série de me-
didas implementadas pelo 
TRT sob o pretexto de 
cumprir determinações 
superiores e enfrentar 
restrição orçamentária, 
sem transparência e sem 
considerar a realidade dos 
servidores.

“É algo que acaba atin-
gindo todos nós e que vem 
de fora [da JT], porque 
faz parte de uma política 
para o serviço público”, 
declarou. “Se o Tribunal 
não está disposto a resis-
tir, cabe a nós, servidores, 
organizar a resistência a 
essas medidas.”

Ele ressaltou a impor-
tância de que, sob essa 
perspectiva, os servidores 
do TRT se juntem à mobi-
lização do dia 14.

Claudio Cammarota

Assembleia no dia 
23 de agosto: oficiais 
mantêm greve

Assembleia no dia 30 
de agosto: servidores 
reforçam luta pela saúde
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A ideia é somar forças e mostrar 
que há resistência aos projetos de 
privatização, eliminação de di-
reitos trabalhistas e sociais e des-
monte dos serviços púbicos em 
curso. É o que o funcionalismo 
público federal, junto com outros 
setores da classe trabalhadora e da 
juventude, pretende fazer no dia 
14 de setembro, dia nacional de 
protestos e paralisações.

A data de mobilizações foi arti-
culada e definida na reunião am-
pliada do Fórum das Entidades 
Sindicais Nacionais dos Servido-
res públicos Federais (Fonasefe), 
da qual participou uma expressiva 
delegação sindical de servidores 
do Poder Judiciário Federal e do 
Ministério Público da União.

Os protestos e paralisações do 
dia 14 integram o calendário de 
mobilizações traçado pelos qua-
se 300 servidores, de 102 entida-
des sindicais, que participaram 
da reunião, realizada em Brasília, 
no início de agosto. A data foi es-
colhida porque também estava 
sendo construída por entidades 

Dia 14 deve marcar “virada de jogo” 
na resistência a projetos de Temer

Data foi definida na reunião do Fórum Nacional dos Servidores Federais, que teve expressiva participação do Judiciário;
mobilização pretende unir trabalhadores do setor público e da iniciativa privada

sindicais dos trabalhadores meta-
lúrgicos em todo o país, que pre-
param paralisações e atos públicos 
para esse dia.

O calendário definido no âmbi-
to do Fonasefe inclui a articulação 
de atos nos estados, assembleias 
em todas as categorias e a busca 
das condições para convocação de 

uma nova greve geral, que pare o 
país e leve às praças a insatisfação 
com o governo Temer e suas polí-
ticas, já detectado no humor das 
ruas e nas pesquisas dos institutos 
de opinião, nas quais a aprovação 
ao governo Temer não ultrapas-
sa a marca dos 5% da população 
maior de 16 anos.

A reunião ampliada do funcio-
nalismo federal também aprovou 
como prioridade a constituição de 
um movimento de resistência que 
agregue os servidores municipais e 
estaduais, que devem, juntos, bus-
car alianças com os trabalhadores 
do setor privado e os movimentos 
sociais, populares e estudantis.

Servidores do Judiciário Federal 
que estiveram na reunião amplia-
da avaliam que foram dados os 
primeiros passos para uma uni-
dade e retomada de mobilizações 
que, apesar de ainda incipiente, é 
inadiável e indispensável para de-
ter o retrocesso em curso. “O de-
safio agora é dar capilaridade ao 
que foi discutido, organizar pelos 
estados, fazer o debate nas bases 
para que possa ter concretude e 
ações práticas”, avaliou Tarcísio 
Ferreira, da direção do Sintrajud.

A participação nas mobilizações 
do dia 14 de setembro é parte da 
articulação desta luta que, para 
muitos servidores, já é de sobrevi-
vência dos serviços públicos e do 
próprio servidor público.

O projeto de lei que cria cargos 
efetivos no quadro do TRE avan-
çou no Congresso Nacional. O 
PLC 93/2017, que cria 96 cargos 
de analista judiciário e 129 de téc-
nico judiciário, chegou ao Senado 
no dia 23 de agosto, depois de ter 
sido aprovado na Câmara dos De-
putados. O texto foi encaminhado 
à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ), onde aguarda a 
designação de um relator.

O projeto é de grande interesse para 
a categoria, particularmente para os 
servidores da Justiça Eleitoral, e tam-
bém para os aprovados no último 
concurso do TRE, realizado no co-
meço deste ano. Na ocasião, mais de 
138 mil candidatos concorreram a 14 
vagas, mais cadastro reserva.

Os servidores seguem também na 
luta contra a extinção de zonas eleito-
rais. O TRE decidiu extinguir 32 zonas 
eleitorais no estado de São Paulo, a 
fim de aplicar os critérios de rezonea-
mento definidos pelo TSE e criticados 
por servidores e magistrados de todo 
o país. Há duas ações no STF ques-
tionando as medidas do TSE que im-
põem o rezoneamento – o Sintrajud 
pediu ingresso em ambas as ações.

TRE: criação de 
cargos avança

O Sintrajud protocolou reque-
rimento no TRF-3, na última 
terça-feira (5), para que o Tri-
bunal volte a dar andamento aos 
processos de aposentadoria dos 
servidores que incorporaram aos 
vencimentos as parcelas referen-
tes aos Quintos.

O TRF-3 suspendeu o anda-
mento desses pedidos de aposen-
tadoria depois que o Tribunal de 
Contas da União negou o regis-
tro da concessão do benefício a 
uma servidora e mandou cortar 
dos seus proventos a parcela rela-
tiva os Quintos.

A decisão do TCU se baseou no 
julgamento do STF sobre os Quin-
tos. Sob relatoria de Gilmar Men-
des, o Tribunal decidiu que seria 
inconstitucional a incorporação, 
e rejeitou embargos de declaração 
que questionavam a decisão.

 O voto de Gilmar Mendes 
(foto) foi seguido pelos demais 
ministros, mas a Fenajufe e ou-
tras entidades decidiram apre-
sentar novos embargos, o que 

deve provocar novo julgamento 
no STF. Discute-se a situação dos 
servidores amparados por deci-
são judicial transitada em julga-
do ou administrativa com mais 
de 5 anos, protegida pela lei.

Sem amparo legal
No requerimento sobre os pe-

didos de aposentadoria, o Sintra-
jud argumenta que o julgamento 
do STF, embora tenha repercus-
são geral, não vincula as deci-
sões do TCU e do TRF-3. Outro 
argumento é que não há deter-
minação do CJF nesse sentido. 

 O Sindicato diz também que 
ainda não ocorreu o trânsito 
em julgado no STF, pois há no-
vos embargos de declaração 
pendentes, com a finalidade de 
modular os efeitos da decisão e 
preservar a segurança jurídica. 
  Por fim, o Sindicato argumenta 
que a suspensão do andamento 
dos processos de aposentadoria 
não tem amparo legal e apon-
ta que o ministro Celso de 
Mello, do STF, já suspendeu 
decisão semelhante do TCU. 
  De acordo com o departa-
mento jurídico, o Sintrajud se-
guirá acompanhando o caso de 
perto, e tomará todas as providên-
cias cabíveis para defender o direi-
to dos servidores à  aposentado-
ria e ao recebimento dos Quintos. 
  Antes mesmo da decisão do 
TRF-3, os servidores do Tribunal 
já vinham reclamando da demora 
no andamento dos pedidos de 
aposentadoria, tema constante 
em reuniões entre a direção do 
Sindicato e a Administração.

Sintrajud requer andamento de 
aposentadorias na Justiça Federal

TRF-3 resolveu suspender processos de aposentadorias de servidores com quintos incorporados
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Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no Estado de São Paulo

Jornal do Judiciário

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de 
São Paulo – SINTRAJUD, por seus coordenadores gerais, em con-
formidade com o Estatuto Social da Entidade, faz saber que fará 
realizar a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 16 de 
setembro do ano corrente, a partir das 14h, em 1ª convocação 
com a presença de pelo menos metade mais um dos associados 

quites com a tesouraria e, em 2ª convocação, trinta minutos após, 
em qualquer número. A assembleia será realizada no auditório do 
SINTRAJUD/SP, situado a Rua Antônio de Godoy, nº 88, 15ª andar, 
Centro, São Paulo/SP.  PAUTA: 1. Informes e calendário de mobiliza-
ção; 2. Eleição dos(as) delegados(as) ao 3ª Congresso Nacional da 
CSP-CONLUTAS, de 12 a 15 de outubro de 2017, na cidade de Su-

maré/SP; 3. Discussão e deliberação sobre os critérios e limites para 
as contribuições financeiras aos movimentos sociais, estudantis e 
sindicais em cumprimento as resoluções do 8º Congresso Estadual 
do SINTRAJUD/SP; 4. Outros assuntos de interesse da categoria. 
São Paulo, 01 de setembro de 2017. Tarcísio Ferreira / Lynira Rodri-
gues Sardinha / Lucas José Dantas Freitas - Coordenadores  Gerais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP

A CSP Conlutas realiza em 
outubro seu 3º Congresso, num 
momento crucial para a defesa 
dos direitos dos trabalhadores, 
ameaçados pelas reformas do go-
verno Temer (PMDB) e de seus 
aliados. O Sintrajud vai eleger os 
delegados para o Congresso em 
assembleia no dia 16 (veja edital). 

O  3º Congresso deverá apontar 
novas perspectivas de organiza-
ção da entidade, num momento 
em que a luta contra as reformas 
da Previdência e trabalhista, con-
tra a terceirização e a precarização 
do emprego, entre outras propos-
tas do governo Temer (PMDB) e 
de seus aliados, exigem a unifica-
ção da classe trabalhadora e dos 
movimentos populares. A busca 
dessa unidade orientou a Central 
durante seus mais de dez anos de 
história.

A origem da Conlutas re-
monta ao Congresso Nacional 
dos Trabalhadores (Conat), em 
2006, a partir da luta de vários 
setores do movimento sindical 
contra as reformas neoliberais 
do governo Lula.

Dentre essas reformas, a da 
Previdência foi um importante 
ponto de ruptura com a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT). 
A reforma instituiu a contribui-
ção previdenciária dos servidores 
aposentados e pensionistas e pôs 
fim à integralidade e à paridade.

Em 2010, a Conlutas aprovou 
sua fusão com as entidades que 
participavam do Congresso Na-
cional da Classe Trabalhadora 
(Conclat), que reuniu cerca de 4 
mil trabalhadores de todo o país 
em Santos (SP). Assim nasceu a 
CSP Conlutas – Central Sindi-

cal e Popular.
Além da base sindical, a nova 

Central agregou movimentos po-
pulares que organizavam a luta 
dos trabalhadores em ocupações 
urbanas, acampamentos e assen-
tamentos, além de organizações 
da juventude, de mulheres e de 
defesa dos direitos da classe.

O primeiro Congresso da 
Central foi realizado em 2012. 
Nesse mesmo ano, a CSP-Con-
lutas teve papel fundamental na 
greve dos servidores federais 
(incluindo os do Judiciário Fe-
deral) que rompeu a política de 
congelamento salarial do gover-
no Dilma Rousseff (PT).

O segundo Congresso, em 
2015, teve entre suas principais 
resoluções a defesa da unidade 
dos trabalhadores e de uma gre-
ve geral contra os ataques então 
promovidos pelo governo Dilma, 
com o apoio do Congresso Na-
cional, como as MPs 664 e 665, 
que dificultaram o acesso a bene-
fícios previdenciários. 

O Congresso deste ano, marca-
do para 12 a 15 de outubro, ocor-
re mais uma vez sob grave ame-
aça às conquistas históricas da 
classe trabalhadora. Porém, com 
a greve geral do dia 28 de abril, os 
trabalhadores provaram que po-
dem alcançar a unidade necessá-
ria para reagir a esses ataques.

Vem aí o 3º Congresso da CSP-Conlutas
Evento apontará perspectivas de organização da Central para defender conquistas históricas da classe trabalhadora

Assembleia para eleição de delegados(as): 16/09, às 14h, no Sintrajud

1º Congresso, em 2012: 
história da Central é marcada 

pela busca de unidade nas 
lutas dos trabalhadores

CSP-Conlutas

Claudio Cammarota

2017: greve geral contra os ataques do governo Temer (PMDB)


