
Terça-feira, 15 de maio de 2018  
JJ574 / 12.500 exemplares

Jornal doJudiciário
Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de SP - Gestão: Gente de Luta 2017/2020 - Tel.: (11) 3222-5833

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

twitter.com/Sintrajud

TRT-2 reduz jornada 
de mães nutrizes 
e aceita debater 

autogestão em saúde.
Pág. 6

Campanha Salarial 
2018 dos servidores 
federais tem Dia de 
Luta em 23 de maio.

Págs. 4 e 5

Tragédia do Paissandu 
estava anunciada pelo 

descaso do poder 
público.

Pág. 8

Assembleia em 16 de junho

Informe-se sobre as ações do Sindicato em www.sintrajud.org.br e nas redes sociais. 

elege delegação à XXII 
Plenária Nacional da Fenajufe

elege delegação à XXII 
Plenária Nacional da Fenajufe

Plenária tem o desafio de apontar alternativa de política salarial e defender a carreira.

M
arcela M

attos



2 - Jornal do Judiciário Terça-feira, 15 de maio de 2018

A convocação do Dia Nacional de Lutas com 
atos nos estados para fortalecer a campanha sa-
larial recoloca na ordem do dia uma urgência 
para a classe trabalhadora: a unificação das lu-
tas contra o governo impopular que faz todas 
as maldades que um político com pretensões 
eleitorais não teria coragem. A mobilização foi 
convocada pelo Fórum das Entidades Sindicais 
Nacionais (Fonasefe) contra a ameaça de conge-
lamento salarial a partir do próximo ano, como 
resultado da Emenda Constitucional 95/2016.

Foi a unidade dos trabalhadores dos setores 
público e privado que derrotou no ano passa-
do e começo deste a tenta-
tiva de acabar de vez com 
a Previdência promovida 
por Temer. A greve geral 
de 28 de abril 2017 e as 
mobilizações que se segui-
ram ao longo do ano pas-
sado foram um marco para 
mostrar que é possível vencer os poderosos 
quando os trabalhadores se unem.

A vitória contra a repressão brutal na Nicará-
gua, onde 34 pessoas foram mortas pelas forças 
policiais do governo Daniel Ortega, também re-
afirma a importância da unidade. Lá, depois de 
verdadeiras batalhas nas ruas, o governo Central 
daquele país foi obrigado a revogar as mudanças 
aprovadas contra a legislação previdenciária.

A defesa do direito à aposentadoria segue na 
pauta. Acabar com ele continua sendo a meta 
do governo ilegítimo, do empresariado e dos 
grandes grupos de mídia. No dia 12 deste mês, 
Temer voltou a anunciar, em entrevista ao jor-
nal ‘O Estado de S.Paulo’, que tentará aprovar a 
‘reforma’ previdenciária ainda neste ano, após 

as eleições de outubro. Mais uma vez falou em 
suspender a intervenção federal no Rio de Ja-
neiro para permitir a votação da PEC 287-A.

Fortalecer os atos de 23 de maio ganha im-
portância ainda mais fundamental neste ce-
nário. Assim como retomar a construção das 
mobilizações contra a tentativa de Temer de 
reverter a principal derrota que os trabalhado-
res brasileiros impuseram ao mercado até aqui. 
Além de unir iniciativas com juristas, advoga-
dos e docentes que enfrentam ameaças do CNJ 
por defenderem a Constituição acima da ‘re-
forma’ trabalhista que tira direitos.

A máxima vale também 
para os trabalhadores do 
Judiciário conseguirem fa-
zer avançar nos tribunais 
em todo o país o debate da 
autogestão dos planos de 
saúde, contra os preços ex-
torsivos e o péssimo aten-

dimento imposto pelo mercado oligopolizado 
das operadoras de planos privados. Saúde de 
qualidade é direito constitucional de todos e 
obrigação do Estado.

E deve permanecer no horizonte das catego-
rias organizadas a revogaçãoda Emenda Cons-
titucional 95 e seus efeitos sobre a política de 
congelamento salarial e do investimento social.

Essa política de arrocho sobre direitos sociais 
- que se intensifica com a EC-95, mas vem des-
de a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000 - é 
a principal responsável por tragédias como a do 
edifício no Largo do Paissandu. Neste episódio, 
o Sintrajud e a categoria se somaram à solidarie-
dade aos desabrigados de forma exemplar. Esse é 
o caminho para arrancar novas vitórias. À luta!

EDITORIAL Agenda
Unir as lutas contra os múltiplos ataques

“A unidade dos trabalhadores 
que permitiu a importantíssima 
derrota à tentativa de acabar de 
vez com a Previdência promovida 
pelo governo Temer em 2017”

FORMAÇÃO

Seminário em 9 de junho discute origem
das opressões

O Coletivo de Mulheres do Sintrajud pre-
para o seminário “As origens das opressões”. 
A atividade discutirá, às 10 horas do dia 9 de 
junho, no Sindicato, a construção histórica 
dos papéis e comportamentos tidos como 
femininos ou masculinos.

As palestrantes serão Amelinha Teles, Éri-
ca Andreassy e Samara Marino.

Inscreva-se
As inscrições para toda a categoria vão até 

7 de junho, e haverá monitoria para filhos de 
participantes até 12 anos. Os textos de apoio 
estão disponíveis na página do Sindicato na 
internet, na aba “Mulheres”.

Após o seminário, acontece a terceira  reu-
nião do Coletivo neste ano.

Reunião do Coletivo de Mulheres, em janeiro deste ano.

Opressões de gênero e violências
Discutir as desigualdades entre homens e mu-

lheres que geram violências é uma necessidade.
Na semana em que esta edição do Jornal 

do Judiciário era concluída, a Comissão Es-
pecial da Câmara dos Deputados responsá-
vel por analisar o projeto de lei 7.180/2014 
recebeu o relatório do deputado Flavinho 
(PSC/SP) favorável à propositura. O texto 
defende que a palavra “gênero” seja banida 
dos currículos escolares. 

O PL vem sendo chamado de ‘Escola com 
Censura’ porque, na prática, interdita o de-
bate sobre a violência contra mulheres le-
gitimada na sociedade. No país em que o 
assédio sexual é constante, registra-se um 
estupro a cada 11 minutos e uma mulher é 
morta por hora.

Joca Duarte

A cartilha 
‘Assédio 
sexual: a 
culpa nunca 
é da vítima’ 
está disponível para 
download na página 

do Sindicato na internet. A versão impressa pode ser pedida 

pelo e-mail <imprensa@sintrajud.org.br>.

O Jornal do Judiciário voltou a divulgar as 
principais atividades realizadas pelo Sintra-
jud e que envolvem a diretoria - como meca-
nismo de informação e prestação de contas 
à categoria.

Atividades previstas
15/5 - Reunião com o diretor geral do TRE, às 15h30.
16/5 - Prazo final de inscrições para o Encontro Estadual 
dos Aposentados.
- Ambientação com novos servidores da Justiça do 
Trabalho.  
20/5 - Clube de Corrida e Caminhada do Sintrajud em 
edição noturna (às 20h15, na altura da Rua Helvétia do 
Minhocão). 
24 a 26/5 - Encontro Estadual de Aposentados e Pensio-
nistas do Sintrajud, em Avaré. 
25 a 27/5 - Reunião da Coordenação Nacional da CSP-
-CONLUTAS, em São Paulo.
07/6 - Prazo final de inscrições para o Seminário de 
Formação do Coletivo de Mulheres.
09/6 - Seminário sobre “A origem das opressões”, às 10h, 
no auditório do sindicato.
- Reunião do Conselho Fiscal, às 10h no Sindicato. 
16/6 - Debate sobre a realidade nacional e seus efeitos 
para a categoria, às 10 horas no auditório do Sindicato.
- Assembleia Geral Extraordinária para eleger delegação 
à 22ª Plenária Nacional da Fenajufe, às 14h no auditório 
do Sindicato.
30/6 - Prazo final de inscrições para o 2º Concurso de 
Fotografias do Sintrajud.

Atividades realizadas desde o JJ573
18/4 - Reunião com o presidente do TST.
20 a 22/4 - 2º Encontro Nacional do Movimento Mulhe-
res em Luta, em SP.
23/4 - Reunião com a diretoria do Foro da JFSP.
25/4 - Reunião com a comissão de aprovados no último 
concurso realizado pelo TRT-2. 
27/4 - Reunião com o presidente do TRT-2.

01/5 - Participação nos atos convocados em homenagem 
ao Dia do Trabalhador na Praça da Sé (foto acima) e na 
Estação Esperança, em Santos (imagem abaixo). 

03/5 - Reunião com a diretoria da Unidas - União das 
Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde.
04/5 - Ambientação com novos servidores da JFSP.
08/5 - Início das inscrições para o 2º Concurso de Foto-
grafia do Sintrajud. 
09/5 - Reunião com o presidente da AMATRA-2. 
- Participação no ato em solidariedade às vítimas do 
desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida. 
10/5 - Assembleia dos servidores do Administrativo do TRE.

Marcus Vergne

Marcella Mattos
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Hélcio Duarte Filho

Quando representantes das entidades sin-
dicais nacionais do funcionalismo público 
federal foram recebidos no Ministério do Pla-
nejamento, em março passado, ouviram do se-
cretário de Gestão de Pessoas, Augusto Akira 
Chiba, mais do que a velha retórica da falta 
de recursos para reivindicações que envolvam 
despesas orçamentárias. O secretário disse 
considerar a situação dos serviços públicos no 
Brasil insustentável com a Emenda Constitu-
cional 95 em vigor.

Chiba deixou claro aos dirigentes do Fórum 
das Entidades Sindicais Nacionais dos Servi-
dores Públicos Federais (Fonasefe) presentes à 
reunião que tudo hoje em relação ao funciona-
lismo e ao setor público passa pelas restrições 
impostas por essa emenda. 

A EC 95 foi aprovada pelo Congresso Nacio-
nal em 29 de novembro de 2016, em meio a 
protestos e bombas em Brasília, poucos meses 
após Michel Temer assumir a Presidência.

A partir do ano passado, todos os próximos 
orçamentos passaram a ser limitados ao orça-
mento daquele ano, corrigido pelo IPCA do pe-
ríodo. “É algo insustentável para as universida-
des, para a saúde pública e os serviços públicos 
em geral em poucos anos”, disse o professor Ro-
berto Leher, reitor da UFRJ, que vem estudando 
os impactos da EC 95, em recente ato público.

Judiciário
O Poder Judiciário vive uma situação pecu-

liar. A emenda constitucional prevê que nos 
três primeiros anos de sua implementação, o 
PJU e o MPU poderão contar com até 0,25% 
dos recursos previstos para as despesas primá-
rias do Executivo. Essa dotação extra acaba no 
ano que vem e a situação tende a se agravar.

No ano passado dirigentes de vários sindica-
tos do Judiciário Federal, entre eles o Sintrajud, 
se reuniram com as direções dos tribunais e 
conselhos superiores, em Brasília, para cobrar 
mais recursos para os benefícios sociais. O que 
mais se ouviu dos representantes das adminis-
trações naquele momento foi a previsão de um 
cenário catastrófico para 2020.

Para piorar, mesmo com o recurso extra des-

CONJUNTURA

EC 95 pode implodir serviços públicos se 
não for derrubada, avaliam servidores

Emenda constitucional congela o orçamento por 20 anos, atinge todos os serviços públicos e programas sociais e
já é aplicada contra os servidores no Poder Judiciário Federal.

A Emenda Constitucional 95 congela até 
2036 somente as chamadas despesas primá-
rias do orçamento da União. Não há restri-
ções para gastos com juros das dívidas públi-
cas. Assim, ao mesmo tempo que inviabiliza a 
expansão dos serviços públicos e dos progra-
mas sociais, canaliza eventuais crescimentos 
na receita para as despesas relacionadas aos 
títulos das dívidas públicas.

A Auditoria Cidadã da Dívida - organização 
civil que defende a suspensão do pagamento 
das dívidas públicas e uma rigorosa investiga-
ção de sua legalidade - vê na EC 95 um instru-
mento para favorecer uma engrenagem que já 

suga anualmente perto da metade de todo o 
orçamento da União.

A auditora fiscal aposentada Maria Lúcia 
Fatorelli, da coordenação da Auditoria Cida-
dã, argumenta que a dívida pública, que de-
veria ser um instrumento para trazer recur-
sos para o Estado, se tornou um “mecanismo 
fraudulento” que, em 2017, destinou R$ 2,7 
bilhões por dia ao mercado financeiro.

O economista Washington Lima, que as-
sessora o Sintrajud, constatou que já no iní-
cio da implantação da EC 95 a previsão para 
despesas com as dívidas públicas cresceram 
muito mais do que o restante do orçamento. 

Na comparação entre 2016 e a previsão para 
2018, aumentaram cerca de 37% os valores 
destinados a juros e amortizações das dívidas 
financeiras, e apenas 5% o que se refere a to-
dos os outros gastos.

Não surpreende que, em meio à crise e à re-
cessão econômica, as instituições bancárias te-
nham continuado a bater recordes de lucros no 
Brasil, como mostra estudo do Dieese (Depar-
tamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos). No ano passado, “o lucro 
líquido dos cinco maiores [bancos] somou R$ 
77,4 bilhões, montante 33,5% superior ao regis-
trado em 2016”, assinala o documento. (HDF)

Kit Gaion

Sintrajud no ato contra a aprovação da EC 95, em novembro de 2016.

Congelamento de despesas primárias e liberação de gastos com juros a bancos

ses três primeiros anos, as administrações se 
anteciparam e estão aplicando às despesas com 
pessoal, um receituário tão ou mais duro do que 
o previsto na EC 95. Exceto no caso dos juízes, 
que continuam recebendo, por força de uma 
liminar concedida pelo ministro do Supremo 
Luiz Fux, o indefensável auxílio moradia.

Levantamentos e estudos feitos pela asses-
soria econômica do Sintrajud evidenciam a 
política de arrocho prévio. “Notadamente 
na Justiça do Trabalho, ocorreu uma grande 
priorização das despesas administrativas. O 
montante do orçamento que poderia ser uti-
lizado para aumentar os benefícios sociais foi 
destinado para as despesas administrativas dos 
tribunais do Trabalho”, observa o economista 
Washington Lima.

Com relação à aplicação da EC 95 nos tri-
bunais há ainda outra questão em pauta: a 
emenda diz que despesas salariais decorrentes 
de decisões judiciais ou legais ocorridas antes 
da entrada em vigor da alteração constitucio-
nal não devem ser incluídas nos limites fixados 
para o orçamento. No entanto, as administra-
ções dos tribunais vêm dando sinais que não 
entendem assim e que não pretendem fazer tal 

diferenciação no cumprimento da EC 95.

Reação
Desta forma, a luta contra o congelamento 

dos orçamentos públicos pode se dar em duas 
frentes concomitantes e associadas: a defesa da 
revogação da emenda constitucional e a dis-
puta sobre em que bases ela será aplicada en-
quanto vigorar.

Para o servidor Adilson Rodrigues, da Justiça 
Federal de Santos e integrante da coordenação-
-geral da Federação Nacional da categoria (Fe-
najufe), o que está em curso é um crime contra 
os direitos sociais e trabalhistas e os serviços 
públicos. “Esse crime inclui a tentativa de des-
monte e precarização das atividades dos vários 
ramos do Judiciário - Justiça Federal, Justiça 
Eleitoral e, principalmente, a Justiça do Traba-
lho - incluindo a sua estrutura de afirmação de 
direitos”, analisa. 

Diante desse ataque, Adilson avalia que “a so-
lução é única: denunciar esta emenda e buscar 
sua revogação por todos os meios. Ela implode 
qualquer perspectiva de projeto de nação que 
busque superar as profundas desigualdades 
existentes em nosso país”, afirma.
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Assembleia em 16 de junho elege delegação à 
22ª Plenária da Fenajufe

Atividade terá início às 10 horas, no auditório do Sindicato; Evento da Federação 
acontece de 2 a 5 de agosto em Salvador.

ORGANIZAÇÃO SINDICAL

Luciana Araujo

A direção do Sintrajud convoca a categoria 
para a Assembleia Geral Extraordinária que 
acontecerá no dia 16 de junho, a partir das 10 
horas, no auditório do Sindicato (rua Antônio 
de Godói, 88, 15º andar, Centro, São Paulo).

A atividade terá início após a mesa de deba-
te sobre a conjuntura nacional e seus impac-
tos para a categoria (ver texto na página 5).

Também serão apresentados os próximos 
diretores que estarão liberados para exercí-
cio de mandato sindical.

A Fenajufe prepara uma nova Plenária 
Nacional para debater a agenda de lutas da 

categoria. Serão parte dos debates, a cam-
panha salarial e a necessidade de um novo 
projeto de lei de recomposição salarial (ten-
do em vista que a última parcela estabeleci-
da na Lei 13.317/2016 será integralizada em 
julho de 2019).

Também estarão na pauta o desmonte do 
Judiciário Federal - especialmente na Justi-
ça do Trabalho após a ‘reforma’ trabalhista. 
Além das discussões sobre a exigência de ní-
vel superior para o cargo de técnico judiciá-
rio, a paralisia da Comissão Interdisciplinar 
de Carreira criada pelo Supremo Tribunal 
Federal e a luta contra a ameaça do governo 
Temer de retomar a ‘reforma’ da Previdência.

Hélcio Duarte Filho

Faltam oito meses para que os servidores 
do Judiciário Federal e do MPU recebam, em 
janeiro de 2019, a oitava e última parcela do 
reajuste salarial conquistado em 2016, após a 
greve que desencadeou a maior mobilização 
nas ruas da história do movimento sindical 
no setor. A penúltima parcela está prevista 
para novembro deste ano, de acordo com a Lei 
13.317/2016.

A partir daí não há mais previsão de recom-
posições salariais para a categoria, sob um go-
verno que não esconde a intenção de congelar 
salários e de uma administração no Supremo 
Tribunal Federal que posterga a instalação de 

uma mesa de negociação permanente com a 
representação sindical do setor e o conjunto 
dos tribunais e conselhos superiores.

Por outro lado, pela primeira vez desde 2015 
os servidores públicos federais articulam uma 
campanha salarial unificada. E este ano um  
dos objetivos centrais é assegurar a reposição 
das perdas na remuneração decorrentes da in-
flação enfrentando os limites orçamentários 
impostos pela Emenda Constitucional 95.

Diretrizes Orçamentárias
A proposta de Lei de Diretrizes Orçamentá-

rias para 2019 que tramita no Congresso Nacio-
nal está inserida nas limitações impostas pelo 
regime fiscal que congela as despesas primárias 

CAMPANHA SALARIAL

Organizar a mobilização às vésperas do 
fim do reajuste parcelado

Desafio é aumentar a pressão sobre os tribunais superiores para que a comissão de negociação seja instalada e, ao mesmo tempo, 
fortalecer a campanha unificada do funcionalismo.

A coordenação do Fórum das Entidades Sindicais Nacio-
nais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe), do qual a 
Fenajufe e o Sintrajud participam, apontou o dia 23 de maio 
como data de mobilização, protestos e paralisações, onde for 
possível, que deem visibilidade e contribuam para a coesão 
da Campanha Salarial Unificada do funcionalismo.

Algumas categorias já aprovaram a participação nesta 
data. Entre elas, os servidores técnicos administrativos das 
universidades federais, organizados na Fasubra, e os pro-
fessores e técnicos dos institutos federais de ensino básico e 
tecnológico, representados pelo Sinasefe.

Os servidores protocolaram as reivindicações no Ministé-
rio do Planejamento em 2 de março. Foram recebidos pelo 
secretário de Gestão de Pessoas, Augusto Akira Chiba, que 
mencionou a Emenda Constitucional 95 e apontou dificulda-
des para atender qualquer reivindicação que tenha impactos 
financeiros. “Deixamos a reunião com o compromisso por 
parte do secretário do Planejamento de que voltaríamos a 
ser recebidos no dia 10 de abril, o que até o momento não 
aconteceu”, relata o servidor Saulo Arcangeli, da direção da 
Fenajufe. (HDF)

Servidores do Judiciário em ato na Avenida Paulista contra a PEC 241, que resultou na Emenda Constitucional 95, em 2017.

Fonasefe convoca 
mobilização para dia 23

Joca Duarte

da União até 2036, tendo como base o orçamen-
to de 2016. Ela não proíbe reajustes salariais, 
mas os condiciona ao cumprimento da EC 95.

Prevê ainda uma série de restrições à admis-
são de novos servidores. Se o texto for apro-
vado como está, novas contrarações estarão 
limitadas a: vacâncias ocorridas entre 15 de 
dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2018, 
deduzidas as contratações ocorridas no perí-
odo, mesmo para cargos distintos; a cargos e 
funções comissionadas; à substituição de pes-
soal terceirizado; aos militares das Forças Ar-
madas; a saldos remanescentes das autoriza-
ções para contratação constantes da LOA 2018 
e anteriores; à contratação de pessoal por tem-
po determinado, quando caracterizarem subs-
tituição de servidores e empregados públicos; 
e aos cargos efetivos, funções ou cargos em 
comissão que estavam ocupados em março de 
2018 e cuja vacância não tenha resultado em 
pagamento de proventos de aposentadoria ou 
pensão por morte.

Pressão sobre os tribunais
Ao lado da campanha salarial unificada, bus-

ca-se o início efetivo de negociações efetivas 
nos tribunais superiores em torno das pautas 
prioritárias da categoria. “Estamos cobrando 
dos tribunais superiores a articulação para re-
tomar a comissão interdisciplinar que venha 
tratar de construir uma nova alternativa sala-
rial para depois de janeiro de 2019”, observa 
Adilson Rodrigues, que retornou à coordena-
ção-geral da federação nacional (Fenajufe).

Além da retomada da mesa de negociação e 
do respeito à data-base, o servidores defende-
ram a edição de uma portaria conjunta que es-
tenda o reajuste do auxílio-alimentação e pré-
-escolar concedido pelo STF a todos os ramos 
do Poder Judiciário. 
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O Brasil tem vivido um momento bastante 
complexo da realidade nacional. Um gover-
no ilegítimo completa dois anos avançan-
do na retirada de direitos - com a Emenda 
Constituicional 95, a reforma trabalhista, a 
lei que amplia as terceirizações e outras me-
didas similares.

A corrupção sistêmica exposta pela Opera-
ção Lava Jato virou o centro do debate nacional 
desde 2015. E a comoção gerada pela Operação 
levou à derrubada de uma presidenta e à prisão 
de um punhado de empresários e de um ex-
-presidente - em julgamento no qual até mes-
mo militares do Alto Comando do Exército se 
sentiram à vontade para agitar bravatas visan-
do pressionar o Supremo Tribunal Federal.

A recessão fez o Brasil voltar ao mapa da 
fome e o desemprego atingir 12,7 milhões de 
brasileiros.

A violência urbana segue em alta e, diante 
da ausência de efetiva política de segurança 
pública cidadã, populações pobres tem seus 
direitos violados permanentemente. E, em 
meio à uma inédita intervenção militariza-
da no Estado do Rio de Janeiro, uma verea-
dora e o motorista que conduzia o carro da 

Sindicato abre espaço no site para discutir realidade nacional 
e seus efeitos para a categoria

Textos de até 3 mil caracteres podem ser enviados entre os dias 1º a 10 de junho; 
Dia 16, às 10 horas no auditório do Sindicato, contribuições serão discutidas.

DEBATES

Hélio Batista Barboza

Enquanto estudam a autogestão como alternati-
va aos planos de saúde, os servidores do Judiciário 
Federal têm um exemplo de funcionamento dessa 
modalidade no TST, onde a iniciativa de adotar o 

modelo partiu do próprio Tribunal.
A experiência, que começou em 

2007, foi apresentada à diretoria do 
Sintrajud no final de abril, quando 
dirigentes do Sindicato foram recebi-
dos pelo presidente do TST, ministro 
João Batista Brito Pereira. Na ocasião, 
Marcus Vergne e Tarcísio Ferreira se 
reuniram também com o coordena-
dor do TST-Saúde, Marcus Vinicius 
de Carvalho.

“Houve uma resistência inicial dos 
servidores, o que é natural porque no 
modelo anterior não havia a coparti-
cipação, mas cerca de um ano e meio 
depois quase todos já estavam envol-
vidos no processo”, afirma o coorde-
nador do TST-Saúde.

Os servidores pagam 20% de coparti-
cipação nas consultas, exames e cirurgias que não 
exigem internação, tanto para titulares como para 
dependentes. Nas cirurgias e demais procedimen-
tos que exigem internação, o percentual é de 8%. 
Não há coparticipação para quimioterapia, radio-

terapia, diálise e hemodiálise em regime ambula-
torial, enquanto nos tratamentos odontológicos o 
percentual a ser pago pelo servidor é de 40%.

“O sistema anterior, que utilizava o plano da 
Golden Cross, era muito caro e não oferecia co-
bertura adequada”, lembra Marcus Vinicius, ao ex-
plicar o que levou a administração do Tribunal a 
decidir pela autogestão. 

O TST-Saúde atende 6.500 vidas e conta com 
uma rede credenciada própria, com cerca de 400 
hospitais, clínicas e consultórios em Brasília. O sis-
tema oferece cobertura nacional, por meio de um 
contrato com a Amil. 

O último reajuste de mensalidades, em agos-
to do ano passado, foi de cerca de 5%. “Com os 
recursos da União minguando, não dá para ficar 
sem reajuste, mas a ANS, por exemplo, autorizou 
reajustes de 12% naquela época”, compara o coor-
denador do TST-Saúde. 

“A autogestão é muito melhor [do que os planos 
de saúde], porque os servidores cuidam da opera-
ção e não dependem de terceiros”, garante.

Leia sobre outros pontos debatidos com o presidente do TST - benefícios, 
política salarial e outros, - no site (www.sintrajud.org.br)

Como funciona a autogestão no TST
Experiência do Tribunal com o modelo começou em 2007 e atende 6.500 beneficiários.

Reunião com o presidente do TST, em abril.

Valcir Araújo

parlamentar foram executados - ao que tudo 
indica, numa ação conduzida por milicianos 
(ex-agentes das polícias e Corpo de Bombei-
ros do Rio que passaram a atuar como bandos 
criminosos) em associação com políticos de-
nunciados por suas relações com ilícitos.

E no dia 12 de maio veio à tona o escândalo 
internacional da comprovação de que as tor-
turas e assassinatos durante a ditadura empre-
sarial militar era comandada desde o Palácio 
do Planalto. A divulgação de um memorando 
da Agência de Inteligência norteamericana, a 
CIA, relatando que o general Ernesto Geisel 
usava como política de Estado a execução de 
“subversivos” pode resultar em novo movi-
mento pela revisão da Lei da Anistia, de 1979. 
Geisel presidiu o país entre 1974 e 1979 e até 
a divulgação do documento da CIA era apon-
tado como o condutor da “abertura lenta, gra-
dual e segura”.

Resistência também adiou ataques
Ao mesmo tempo, os trabalhadores em luta 

derrotaram a tentativa do governo Temer 
aprovar ‘reforma’ da Previdência ainda no 
ano passado (embora o tema ainda seja uma 
cobrança do mercado). Além de fazer o STF 
suspender os efeitos da Medida Provisória 
805 (que aumentava a alíquota de desconto 
previdenciário dos servidores e adiava reajus-
tes já previstos em lei nas categorias do Poder 
Executivo).

A pressão popular também fez o Congresso 
Nacional não votar outra MP - a 808 -, que 
regulamentava a ‘reforma’ trabalhista.

Debater o país para fortalecer as lutas
Para a diretoria do Sintrajud, o momento 

exige dar continuidade às lutas de resistência 
contra a aprovação de projetos como a ‘refor-
ma’ da Previdência, os aumentos abusivos dos 
planos de saúde e da alíquota da contribuição 
previdenciária, e os ataques generalizados aos 
direitos trabalhistas. Além de fortalecer a or-
ganização da base, que possibilitou a constru-
ção da greve geral em 28 de abril do ano pas-
sado e demais mobilizações ao longo do ano.

Por isso, o Sindicato chama a categoria a re-
fletir sobre a atual situação do país e os prin-
cipais elementos da conjuntura. 

No dia 16 de junho, a partir das 10 horas no 
auditório do Sindicato, será realizado um de-
bate com apresentação oral das contribuições.

E você, o que pensa de tudo isso?
O Sindicato receberá textos de até 3 (três) 

mil caracteres, contados os espaços. Serão 
aceitas contribuições individuais ou coleti-
vas. Cada servidor pode assinar apenas um 
texto adequado ao temário proposto (reali-
dade nacional).

Os artigos devem ser enviados ao e-mail 
<imprensa@sintrajud.org.br> a partir de 1º 
de junho e até às 23h59 de 10 de junho. A pu-
blicação dependerá de confirmação por parte 
do Sindicato da chegada da contribuição, que 
se dará também por e-mail.

Os textos devem ser enviados já revisados 
e com título, linha fina (resumo em até três 
linhas do conteúdo), subtítulos e assinaturas 
(que não contam para os três mil caracteres).

Não serão publicados textos que conte-
nham manifestações racistas, machistas, ho-
mofóbicas, de intolerância religiosa ou outras 
vedadas pelos artigos 4º e 5º, inciso XLII da 
Constituição Federal e pela Lei 7716/89.
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A diretoria do Sindicato propôs ao TRT-
2 realizar um seminário sobre a autoges-
tão dos planos de saúde para embasar a 
criação de uma comissão intersetorial. O 
desembargador Wilson Fernandes concor-
dou e colocou a administração à disposição 
para organizar o evento em conjunto com 
o Sindicato e outras entidades.

O sindicato se reuniu com o presiden-
te da Amatra-2 e o juiz Farley Rodrigues 
também concordou com a proposta e se 
comprometeu a debater com a diretoria 
da Associação.

O assunto também foi levantado na pri-

meira reunião com a presidenta do TRF-3, 
desembargadora Therezinha Cazerta

A direção do Sintrajud se reuniu ainda 
com a Unidas – União Nacional das Insti-
tuições de Autogestão em Saúde (leia mais 
no site). 

CATEGORIA

TRT-2 é o primeiro regional em SP a aceitar reduzir 
jornada de lactantes e debater autogestão

Medidas requeridas pelo Sindicato foram anunciadas na reunião mensal com o presidente do Tribunal; redução da jornada
para nutrizes já tem portaria e autogestão será tema de seminário.

No dia 8 de maio foi publicada 
portaria da Presidência do TRT-2 
estabelecendo a redução da jorna-
da de trabalho das servidoras que 
amamentam para seis horas diárias 
até o bebê completar 24 meses de 
vida. A demanda foi apresentada 
pelo Sindicato após os Tribunais 
Superiores do Trabalho e Eleitoral 
assegurarem o direito às servidoras 
dos respectivos órgãos. 

Na última reunião com o presi-
dente, em 27 de abril, o desembar-
gador Wilson Fernandes informou 
que um dos pedidos relativos ao 
tema já teria sido deferido.

O Sindicato requereu formal-
mente a redução em todos os tri-
bunais regionais, nos moldes do 
TSE, que respeita as recomenda-
ções da Organização Mundial de 
Saúde quanto ao período de aleita-
mento materno.

Agora o Sintrajud atua para asse-
gurar o direito também às servido-

ras das justiças Federal e Eleitoral 
no Estado. O assunto será pauta da 
reunião com o diretor geral do TRE, 
Claucio Cristiano Abreu Corrêa, em 
15 de maio. E também será reforça-
da a cobrança às administrações do 
TRF-3 e da Justiça Federal por uma 
resposta rápida à demanda.

“É muito importante a redução 
para garantir, através de condições 
adequadas, o  direito à amamen-
tação”, afirmou Lynira Sardinha, 
servidora da JT/Cubatão e diretora 
do Sindicato. Em todos os casos, 
o Sintrajud pede equiparação ao 
TSE, que assegura o direito me-
diante declaração das servidoras.

Ao TRT-2 foi cobrado que a regu-
lamentação, a ser feita em 30 dias da 
portaria, não exija atestado mensal.

Também está sendo cobrado do 
TRT-2 nova regulamentação do 
abono para consultas médicas e 
exames dos servidores, conside-
rando o tempo de deslocamento.

Shuellen Peixoto e Luciana Araujo
 Direito à saúde nos tribunais

Sindicato aprofunda debates sobre autogestão e acompanha 
licitações e requerimentos.

O presidente do TRT-2 afirmou que o de-
bate sobre a autogestão foi importante na 
renegociação dos preços e manutenção do 
atual rol de procedimentos no contrato com 
a NotreDame que tem início em 1º de junho.

Os valores, no entanto, ainda estão aci-
ma da inflação. Por isso, o Sindicato voltou 
a cobrar o reajuste do auxílio saúde. O de-
sembargador Wilson Fernandes afirmou 
que houve negativa do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho.

O Sintrajud – que discutiu com o presi-
dente do TST o assunto em abril - continu-
ará pressionando em São Paulo e junto aos 

Acompanhe os temas de interesse da categoria em www.sintrajud.org.br

O Sintrajud também acompanha as nomeações de no-
vos servidores nos tribunais.

A diretora do Foro da Justiça Federal, juíza Luciana Za-
noni, informou em reunião com o Sindicato que o TRF-3 
pretende realizar concurso ainda em 2018 e fazer nome-
ações logo que forem autorizadas. O déficit de pessoal da 
JFSP se agravou com o aumento das aposentadorias pro-
vocado pelas preocupações de servidores com a ‘reforma’ 
da Previdência e os efeitos da Emenda Constitucional 95.

A juíza disse que o TRF tem convocado os aprovados no 
último concurso, de 2016, para exames. Segundo Lucia-
na, a ideia é que os aprovados estejam prontos para as-

sumir os cargos assim que forem liberadas as nomeações.
O TRT-2 atendeu pedido do Sindicato e obteve junto ao 

CSJT liberação para nomear ainda no primeiro semestre 
83 aprovados no último concurso.

JF: remoções e aposentadorias
A reunião com a Diretora do Foro, em 23 de abril 

(foto), tratou ainda dos requerimentos de remoção e de 
aposentadoria parados na JF. A juíza se comprometeu a 
analisar os casos apresentados pelo Sindicato, e que até 
junho serão avaliados todos os pedidos de aposentadoria 
já protocolados. (Colaborou: Hélio Batista Barboza)

Nomeações, concursos e aposentadorias são demandas cobradas

Kit Gaion

Claudio Cammarota

Reunião em abril com o presidente do TRT-2 e dirigentes do Sindicato.

Reunião com a Unidas.

Gero Rodrigues

Gero Rodrigues

Planos e auxílio saúde Conselhos Superiores pelo reajuste do auxílio 
em todos os regionais do Estado.

O Sindicato também segue acompanhan-
do a licitação realizada pelo TRF-3 para con-
tratar um novo plano. Quando esta edição 
foi concluída o edital ainda não havia sido 
publicado. No processo de consulta sobre a 
minuta, a categoria conquistou a reabertura 
da audiência pública que debateu o termo de 
referência do certame (foto).

Os trabalhadores também querem debater 
a tabela de contrapartida em vigor na Justiça 
Federal, que penaliza quem ganha menos.

O TRE estuda realizar licitação no segundo 
semestre para oferecer a opção entre o auxí-
lio hoje pago (R$ 215,00) ou um plano.
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Está disponível na página do Sindicato na 
internet o regulamento com a ficha de ins-
crição ao 2º Concurso de Fotografias do 
Sintrajud. O tema publicado na edição de 
número 573 do Jornal do Judiciário foi am-
pliado. Agora será “Um olhar social sobre 
a justiça”. O objetivo é possibilitar  também 
uma participação maior da categoria. Em 
decorrência, o prazo para envio das imagens 
também foi alterado para 30 de junho. O ca-
rimbo de postagem será o comprovante de 
envio dentro do prazo.

Todo servidor ou servidora do Judiciário 
Federal no Estado de São Paulo ou um de-
pendente por associado podem participar. É 
necessário ser sindicalizado, filho ou cônjuge 
de associado. Mas é possível se filiar junta-
mente com a inscrição no concurso.

Abertas as inscrições ao 2º 
Concurso de Fotografias 

Tema e prazo de inscrições foram ampliados para garantir maior participação da 
categoria; Confira o regulamento do Concurso no site do Sindicato.

Serão recebidas, somente 
por correspondência, até três 
(3) ampliações em tamanho 
20×25 cm (em preto e bran-
co ou cores, papel fotográfico 
fosco ou brilhante). As ima-
gens, e a ficha de sindicaliza-
ção, no caso de novos sócios, 
devem ser enviadas para Rua 
Antônio de Godói, 88 – 16º 
andar, Centro, São Paulo, SP, 
CEP 01034-000 – A/C Deptº 
de Imprensa.

Encerrado o recebimento das imagens, 
será convocada uma sessão de avaliação e se-
leção das fotos premiadas por uma comissão 
julgadora profissional. Serão selecionadas 
12 imagens que ilustrarão o calendário 2019 
distribuído pelo Sindicato aos servidores.

Aos três primeiros colocados serão confe-
ridas premiações em dinheiro. Do quarto ao 
12º lugares, os participantes receberão um 
certificado de menção honrosa, além da pu-
blicação no calendário do Sindicato.

Mostra de Artes também está de volta
Os prêmios serão entregues durante a 6ª 

Mostra de Artes do Sintrajud, que também 
será retomada pela atual gestão e está previs-
ta para acontecer no dia 26 de outubro, como 
parte das comemorações do Dia do Servidor.

O Encontro Estadual de Aposentados e 
Pensionistas do Sintrajud acontece entre os 
dias 24 a 26 de maio no Acquaville Hotel, na 
cidade de Avaré.

O evento terá debates sobre aposentadoria, 
qualidade de vida e envelhecimento na socie-
dade atual, previdência e orçamento dos tri-

bunais. Será um momento de formação e de 
troca de experiências, buscando fortalecer o 
segmento que ao longo destes anos tem tra-
vado batalhas históricas em defesa de direitos, 
aposentadorias dignas, manutenção e repara-
ção de conquistas históricas.

As inscrições foram de 17 de abril a 16 de maio.

Encontro de Aposentados terá 
debates e confraternização

Servidores debaterão ataques do governo, organização do Núcleo e envelhecimento.

Shuellen Peixoto

24/05 (quinta-feira)
8h30 – Saída do Sindicato ao local do evento
12h30 – Almoço
14h – Debate: “As tarefas e os desafios dos 
trabalhadores na luta contra a retirada dos direitos”
16h30 – Coffee-break
17h – Painel: Organização e funcionamento do Núcleo
19h -Jantar
 
25/05 (sexta-feira)
8h30 – City Tour
12h30 – Almoço
14h – Debate: “Cortes no orçamento dos tribunais, 
desmonte da Previdência e da Seguridade e seus 

reflexos nos rendimentos e proventos dos Aposentados e 
Pensionistas”
16h30 – Coffee-break
17h – Aprovação e encaminhamentos de propostas
19h30 – Jantar dançante
 
26/05 (sábado)
9h – Debate: “Como envelhecer bem no Século XXI 
e como isso afeta a economia e o seu futuro”, com o 
jornalista Jorge Félix
11h – Encerramento com os encaminhamentos das 
propostas.
13h – Almoço
15h – Saída do ônibus para São Paulo

Confira a programação:

JURÍDICO

Ação do PSSS deve 
ingressar em 30 de maio

Sindicato montou estrutura para 
calcular os pagamentos; veja outras 

iniciativas que movimentaram o 
Departamento Jurídico.

Vitória judicial do Sintrajud assegurou aos 
servidores lotados no TRT entre novembro 
de 1996 e julho de 1998 o direito à devolu-
ção de valores descontados indevidamente 
pelo Tribunal a título de contribuição pre-
videnciária (PSSS). O Sindicato montou 
estrutura específica para fazer os cálculos 
e para o atendimento telefônico dos bene-
ficiados. A ação de execução deve ingressar 
na Justiça em 30 de maio.

REQUERIMENTOS

Vacinação, consultas e amamentação - 
Protocolados no TRT e no TRF, pedem va-
cinação contra a gripe nesses tribunais. O 
TRE providenciou a vacinação dos seus ser-
vidores no final de abril. O Sindicato enca-
minhou também novo pedido de vacinação 
contra a febre amarela para os servidores do 
TRT. No inicio do ano, a solicitação foi in-
deferida, mas em reunião com diretores do 
Sintrajud no final de abril o presidente do 
Tribunal, desembargador Wilson Fernan-
des, acenou com a possibilidade de reava-
liar. O Sindicato pediu também o abono do 
tempo gasto para  deslocamentos para con-
sultas e exames.

Tornozeleiras - O Sindicato cobrou es-
clarecimentos da JF quanto à colocação de 
tornozeleiras eletrônicas em apenados - 
preocupado com o possível desvio de fun-
ção e com a segurança dos servidores. A 
Administração chegou a dar um curso para 
os servidores aprenderem a instalar os equi-
pamentos. Em reunião com a diretora do 
Foro, juíza Luciana Zanoni, foi dito que a 
instalação será feita dentro das varas e que o 
monitoramento e a manutenção das torno-
zeleiras ficarão a cargo de empresa terceiri-
zada. O Sindicato aguarda a resposta formal 
ao requerimento.

Nomeações e aposentadorias - Candi-
datos aprovados no último concurso do 
TRF estão sendo convocados para exames 
médicos e não são chamados para assumir 
os cargos. O Sintrajud também tratou des-
sa situação na reunião com a juíza Luciana 
Zanoni (ver matéria na página 6) e apresen-
tará à Diretoria do Foro da JF uma lista com 
os pedidos de aposentadoria que aguardam 
resposta há mais tempo do que seria razoá-
vel. Há pedidos que esperam há meses pela 
análise do TRF-3 para a verificação de cum-
primento dos requisitos.

Plantões dos oficiais - O Sindicato co-
brou da Administração do TRF-3 uma 
resposta à antiga reivindicação dos oficiais 
de justiça, que pedem o pagamento pelos 
plantões realizados nos dias em que não há 
expediente. O pedido inicial data de novem-
bro de 2013, quando os oficiais protocola-
ram abaixo-assinado.
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Luciana Araujo

O Dia dos Trabalhadores deste ano ficará na 
história por uma tragédia de repercussão in-
ternacional. O desabamento do Edifício Wil-
ton Paes de Almeida matou ao menos quatro 
pessoas (duas, crianças).

As buscas por restos mortais foram encerradas 
pelo Corpo de Bombeiros 13 dias após o episó-
dio, ainda com quatro desaparecidos. O governa-
dor Márcio França afirmou ao G1 no domingo 
de Mães que as condições do desastre podem ter 
destruído corpos. Outros 46 moradores cadas-
trados junto à Prefeitura antes do desabamento 
não se apresentaram, mas não eram considera-
dos vítimas, pois poderiam estar fora do prédio.

Abandono do poder público
O edifício de 24 andares, com dois subsolos onde 

em outrora funcionou um gerador de energia elé-
trica, ruiu rapidamente na madrugada. Embora 
tombado, a situação de abandono vinha de muito 
antes da ocupação. Após a Superintendência da 
Polícia Federal deixar o prédio, entre 2007 e 2009 
funcionou ali uma agência do INSS. Os servidores 
denunciavam constantes alagamentos, rupturas 
de encanamento e infestações de ratos e insetos.

“Fizemos comunicados à Superintendência 
do INSS, que não tomou providência nenhuma, 
ao Ministério Público, à Vigilância Sanitária e ao 
Corpo de Bombeiros. Na época, o INSS só fazia 
manutenção dos três andares que ocupava. Com 
a chuva, o quadro se agravava porque no subsolo 
havia um gerador de energia que ficava submer-
so. A quantidade de ratos, bichos, vidros despen-
cando era inacreditável. Os elevadores já estavam 
inutilizados, servidores e segurados subiam de es-
cada”, relata Júnia Gouvêa, servidora do INSS apo-
sentada que foi dirigente do Sinsprev e trabalhou 
na agência Paissandu.

Em 2015 a União tentou leiloar o prédio, mas 
não houve interessados. Depois, a ‘Torre de Vidro’ 
foi oferecida à UNIFESP (Universidade Federal 
de São Paulo) e à Prefeitura nas gestões Kassab e 
Haddad. Desde 2017 o imóvel estava em proces-
so de transferência ao Município, com impasses. 

“Ninguém aceitou porque todas as análises cons-
tataram que não tinha nenhuma condição de ser 
utilizado para habitação. Custaria muito caro re-
formar e eliminar os riscos. A União continuou 
proprietária do prédio e o deixou, na situação de 
risco, ser ocupado, se omitiu. Sem nenhuma me-
dida para negociar com os ocupantes uma solu-
ção. Simplesmente tirar as famílias e jogar na rua 
não é solução”, relata o arquiteto Kazuo Nakano, 
professor da UNIFESP.

Falta de políticas de moradia
A cidade de São Paulo tem um déficit habita-

cional qualitativo (imóveis precários que exigi-
riam obras de infraestrutura no entorno e re-
forma, sem necessidade de novas construções) 
de 810 mil moradias.

A ambulante Sueli Oliveira Rodrigues, 52 anos, 
vivia no prédio há dois anos e meio. “Estava che-
gando na hora em que começou o incêndio”, diz, 
acampada no Largo do Paissandu. “Queremos um 
lugar definitivo para morar. Por enquanto querem 
dar só o auxílio aluguel, mas quem paga um quar-
to em São Paulo com R$ 400,00?”, relata.

Neuza Cavalcante de Souza, 55, é auxiliar de ser-
viços gerais. Vinda de Januária (MG), estava em 
casa quando o incêndio começou. “Morava no 
térreo há uns quatro anos, eu e meu filho, de 15 
anos. Saí com a roupa do corpo. Não tenho nem 
RG ainda pra receber o auxílio. A gente quer a mo-
radia e um emprego para poder pagar. A gente vai 
conseguir”, diz.  

Solidariedade
O Sintra-

jud mobi-
lizou soli-
dariedade 
às vítimas. 
S e r v i d o -
res doaram 
mais de 50 
sacolas com 
p r o d u t o s 
de higiene e 
uso pessoal.
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DESABAMENTO NO PAISSANDU

Abandono 
do Estado: 
a origem 
da tragédia 
anunciada
Edifício Wilton Paes de Almeida foi 
abandonado pelo poder público, que 
também não tomou medidas para 
solucionar o problema da moradia; Após 
a tragédia, entes federativos empurram 
responsabilidades e desabrigados 
seguem na rua ou em abrigos.

Mídia Ninja

A ‘Torre de Vidro’, 
Nicolau e o apartheid 

habitacional de SP
Na noite de 8 de dezembro de 2000, 

uma sexta-feira, uma pequena multidão se 
aglomerava em frente à porta de entrada 
do Edifício Wilton Paes de Almeida. Curio-
sos e indignados se revezavam em ofensas 
a um negativamente ilustre preso na então 
sede da Superintendência da Polícia Fede-
ral em São Paulo. “Ladrão, bandido, leva 
para o Carandiru...”. 

A ira popular tinha como base o escân-
dalo da construção do Fórum Trabalhista 
da Barra Funda. Foragido por quase 200 
dias, o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, que 
presidiu o TRT-2 de 1990 a 1992, acabara 
de se entregar. Principal envolvido e poste-
riormente condenado pelo desvio de enor-
me fortuna, Lalau, como ficou conhecido, 
acabou se tornando, à época, um símbolo 
da corrupção que envolve empreiteiras pri-
vadas - no caso a Incal e o Grupo OK, do 
então senador Luís Estevão - e tira recursos 
públicos que poderiam ser usados em áreas 
essenciais, como habitação e saúde. 

Dezessete anos e cinco meses depois, os 
24 andares do edifício abandonado pelo 
poder público ruíram em chamas, ceifando 
vidas, deixando centenas de famílias desa-
brigadas e expondo o apartheid habitacio-
nal em São Paulo.  Pouco antes de ser preso, 
Nicolau teria se hospedado em um hotel de 
luxo em Miami cuja diária custava 500 dó-
lares. Os desabrigados do Wilton Paes de 
Almeida passaram a dormir na praça. 

Por Hélcio Duarte Filho

Manifestação em solidariedade às famílias sem teto vítimas do desabamento, no dia 9 de maio.

M
ário Th

eodoro


