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Servidores exigem 
política salarial!

Últimas parcelas da Lei 13.317/16 tornam mais urgente abertura de nova negociação salarial no Judiciário e exigência de respeito à 
revisão anual de vencimentos; mobilização unificada do funcionalismo busca aprovar PLS 228/18, pressionar STF pela indenização 

por desrespeito ao direito constitucional e revogação da emenda 95, que congela investimentos sociais até 2036.

Nesta edição: 
encarte 
especial sobre 
o Funpresp-
Jud e regras
de migração.

6ª parcela da Lei 
13.317/16 relembra 

greve histórica. Confira 
a tabela de evolução das 

remunerações.
Págs. centrais 

Em meio a greves 
motivadas pelas políticas 

governamentais o 
Judiciário opera retirada

de direitos. 
Pág. 6

Montagem sobre fotos de Valcir Araújo durante as manifestações de 19 de junho, em Brasília.
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EDITORIAL

Fortalecer a luta pela data-base, reajuste, 
direitos sociais e contra os retrocessos

A crise econômica internacional combina-
da com os retrocessos pavimentados nos anos 
dos governos Lula e Dilma (cooptação de mo-
vimentos sociais, aposta na conciliação com os 
setores mais atrasados das elites brasileiras, re-
formas da Previdência, não enfrentamento aos 
monopólios de mídia, privatizações e conces-
sões no setor petróleo, lei ‘antiterror’, etc) gerou 
um cenário de polarização social que precisa ser 
corretamente avaliado. Do contrário, seguirão 
ganhando força os setores ultra-reacionários, 
conservadores e autoritários embalados na es-
teira do ilegítimo governo de Michel Temer e 
suas medidas antipovo, que aprofundam o de-
semprego, a miséria, a violência e os ataques ao 
funcionalismo e aos direitos sociais.

Esses foram alguns dos ele-
mentos debatidos na assem-
bleia geral da categoria no 
último dia 16, que colocou 
entre as prioridades do Sindi-
cato apostar na articulação de 
lutas unitárias em defesa dos 
servidores e dos serviços pú-
blicos. Além de denunciar o 
crescimento de organizações 
de viés conservador e autoritário na sociedade e 
como isso afeta as garantias e liberdades sociais 
e individuais. Em especial os clamores por mais 
intervenção militar no país que mata 60 mil 
pessoas por ano. De acordo com o Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública, só em 2016 foram 
4.200 mortes em operações policiais.

Também é preciso avaliar o papel do Judiciá-
-rio como parte das articulações institucionais 
que têm atuado na retirada de direitos. Seja  por 
meio de julgamentos como o desconto dos dias 
parados nas greves do funcionalismo, multas 
milionárias a paralisações, legitimação das re-
formas e medidas governamentais. Ou nos ata-
ques diretos à nossa categoria, como a paralisia 
da Comissão Interdisciplinar sobre Salário e 
Carreira, congelamento de benefícios, restrição 
das nomeações de novos servidores, antecipa-
ção dos cortes orçamentários e submissão à ló-
gica da precarização das condições do trabalho 
com exigência de mais produtividade dos tra-
balhadores e letargia em pautar o debate sobre 
a necessidade de um novo projeto de lei de po-

lítica salarial. Ou, ainda, baixando medidas de 
caráter autoritário como o provimento 71 do 
Conselho Nacional de Justiça, que ataca o direi-
to de opinião e pode ser mais um instrumento 
de assédio moral à categoria e a juízes. E sabe-
mos que não serão todos os magistrados que se 
manifestam politicamente que se tornarão alvo 
do Provimento 71. Por isso, o Sintrajud se soma 
a outras entidades na luta pela revogação desta 
medida.

Do ponto de vista prático, a principal tarefa 
neste momento é fortalecer as lutas pela reto-
mada da data-base e por uma política salarial 
no Judiciário Federal. A revisão anual dos sa-
lários é uma demanda de mais de 11 milhões 
de servidores públicos em todo o país. E pode 

se tornar a maior luta do fun-
cionalismo nos últimos 15 
anos. É a chance de impor a 
segunda derrota fundamen-
tal ao governo Temer - depois  
do impedimento da ‘reforma’ 
previdenciária em 2017. E 
está diretamente relacionada 
à derrubada da emenda cons-
titucional 95, que congela os 

gastos públicos até 2036.
O Sintrajud atuará em todas as frentes em de-

fesa desta conquista. Na pressão aos ministros 
do STF para que reconheçam o direito das ca-
tegorias à indenização pelo descumprimento da 
Constituição. Na defesa da aprovação do Proje-
to de Lei do Senado (PLS 228/2018), iniciativa 
popular que torna crime de responsabilidade a 
sonegação do direito. E na luta com outras cate-
gorias federais, estaduais e municipais.

Além disso, seguiremos mobilizando contra 
a reforma trabalhista, as terceirizações, pelo 
reajuste de todos os benefícios, manutenção 
do pagamento dos quintos incorporados, con-
tra a ‘reforma’ da Previdência de Temer e pela 
reversão dos efeitos das ‘reformas’ anteriores 
(emendas constitucionais 20/1998, 41/2003 e 
leis 12.618/2012 e 13.328/2016, dos governos 
FHC, Lula e Dilma).

Uma tarefa e tanto! Mas com a certeza de ca-
minhar junto com a categoria judiciária, reafir-
mando que juntos somos mais fortes e que nos-
sa luta faz acontecer, vamos em frente!

Agenda
Atividades previstas

21/7 – Seminário de Comunicação do Sindicato.
22/7 - Corrida e Caminhada das Mulheres do Judiciário 
em homenagem ao Dia  Nacional de Tereza de 
Benguela e ao Dia da Mulher Negra Latino-americana e 
Caribenha.
26/7 - Ato pelo Dia da Mulher Negra Latino-americana 
e Caribenha, no Centro da capital.
02 a 05/8 – 22ª Plenária da Fenajufe, em Salvador.

Atividades realizadas desde o JJ574
10/5 - Assembleia setorial no Administrativo do TRE 
(rua Dr. Falcão).

15/5 - Reunião com o diretor geral do TRE.
20/5 - Clube de Corrida e Caminhada do Sintrajud em 
edição noturna.
24 a 26/5 - Encontro Estadual de Aposentados e 
Pensionistas do Sintrajud, em Avaré.
28/5 - Assembleias na JT (foto) e JF/TRF discutiram 
o apoio do Sindicato às greves dos caminhoneiros e 
petroleiros e a demanda por suspensão do expediente 
e abono das faltas e atrasos em razão da greve 
caminhoneira.

04/6 - Reunião do Núcleo de Oficiais de Justiça.
09/6 - Seminário sobre “A origem das opressões”.
13/6 – Seminário sobre o Funpresp-Jud.
16/6 - Assembleia Geral Extraordinária debateu a 
realidade nacional e elegeu delegação à 22ª Plenária 
Nacional da Fenajufe.
- Reunião do Conselho Fiscal.
19/6 - Atos no Ministério do Planejamento e STF, em 
Brasília, pela data-base e a revogação da emenda 
constitucional 95.
- Assembleia Setorial da JF/TRF discutiu a licitação do 
plano de saúde (foto abaixo).

20 e 21/6 - Dirigentes do Sindicato e da Fenajufe 
acompanharam sessões do STF que previam o 
julgamento da data-base.
26/6 - Assembleia setorial da JF/TRF debateu o 
resultado do pregão do plano de saúde.
30/6 - Prazo final de postagem das inscrições e 
trabalhos ao 2º Concurso de Fotografias do Sintrajud.

“Apostar na articulação de 
lutas unitárias em defesa 

dos servidores e dos serviços 
públicos e denunciar os 

ataques às garantias 
e liberdades sociais e 

individuais”

Gero Rodrigues

Foto: Gero Rodrigues
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Hélio Batista Barboza

Os servidores do Judiciário Fe-
deral começam a sentir neste e nos 
próximos meses as mudanças que 
os novos contratos de planos de 
saúde dos tribunais vão produzir 
em seus contracheques e nos servi-
ços de assistência médica.

O novo contrato do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 2ª Região 
já está em vigor desde o começo 
de junho. O do Tribunal Regional 
Federal e Justiça Federal da 3ª Re-
gião estava na fase final de licitação 
quando esta edição foi concluída. 
E o TRE prepara seu edital para o 
próximo semestre, segundo infor-
ma a Administração.

TRF: servidores querem debate 
sobre custeio

A NotreDame Intermédica ven-
ceu a Amil no pregão eletrônico 
realizado pelo TRF-3 para o plano 
de saúde que atenderá servidores e 
magistrados durante os próximos 
cinco anos. A operadora ofereceu 
R$ 1.625 pela soma das mensali-
dades individuais dos planos A e 
B (respectivamente, básico e supe-
rior), que atendem a capital e ou-
tras cidades.

De acordo com o edital, a mensa-
lidade do plano A deve correspon-
der a um percentual entre 35% e 
40% do valor total da proposta.

O custo médio do plano ofere-
cido hoje pela Amil (que não tem 

Está previsto para 24 de agosto 
um seminário sobre a autogestão 
dos planos de saúde, promovido 
pelo Sintrajud, pelo TRT e pela  
Associação dos Magistrados Tra-
balhistas da 2ª Região (Amatra-2).

O Sintrajud e a Amatra solici-
taram ao presidente do TRT, de-
sembargador Wilson Fernandes, 
que os servidores sejam liberados 
para participar do evento. Nesse 
caso, a Escola Judicial faria as ins-
crições dos interessados e a emis-
são de certificados.

“O seminário é imprescindível, 
inclusive para que a administra-
ção e os servidores possam ou-
vir os representantes do TRT-5, 
do TST e da Unidas explicarem 
como é possível criar a autoges-
tão e quais os benefícios que es-
ses planos trazem aos usuários”, 

ressalta o diretor do Sintrajud, 
Marcus Vergne, que já esteve no 
TRT-5 e no TST para discutir a 
autogestão com os operadores e 
especialistas dos tribunais. 

“Precisamos tentar encontrar 
uma solução de longo prazo, pois 
a cada licitação é um sofrimento 
para os servidores e magistrados, 
e uma dificuldade muito grande 
para conciliar os interesses da ad-
ministração, de servidores e juízes”, 
afirma o juiz Farley Roberto Fer-
reira, presidente da Amatra.

Comissão intersetorial
Além da participação de traba-

lhadores, juízes e representantes 
da administração do TRT-2, se-
rão convidadas as administra-
ções dos outros tribunais. 

Marcus Vergne avalia que o 

Começa a transição dos planos de 
saúde nos tribunais

NotreDame vence licitação no TRF após assegurar permanência no TRT; servidores aguardam discussão sobre futuro edital do TRE.

Seminário sobre autogestão será em agosto
Evento promovido por Sintrajud, TRT e Amatra-2 discutirá viabilidade da implantação do modelo.

diferenciação entre níveis) é de R$ 
873. Esses valores não incluem a 
contribuição do Tribunal e o custo 
para cada servidor varia de acordo 
com a idade e a faixa salarial.

O plano C, que atende o interior, 
não teve empresas interessadas. Os 
servidores da Justiça Federal no in-
terior são atendidos pela Unimed, 
cujo contrato foi prorrogado até o 
final do ano. O Sindicato continu-
ará acompanhando os desdobra-
mentos do processo licitatório.

Os servidores decidiram em as-
sembleia reivindicar abertura de 
debate sobre a revisão da tabela de 
custeio, a fim de melhorar o esca-
lonamento da contribuição do Tri-
bunal. Eles também reafirmaram a 
necessidade de a categoria se mobi-
lizar pelo aumento das verbas orça-
mentárias do Tribunal para a saúde. 

TRT: aumento acima
da inflação

A NotreDame também já atende 
os servidores do TRT desde 2013 
e foi a única empresa a se apresen-
tar na licitação realizada em março 
por aquele Tribunal.

Após negociação com a adminis-
tração do Tribunal, a mensalidade 
aumentou em torno de 15% para 
os usuários.

Segundo o presidente do TRT, 
desembargador Wilson Fernan-
des, embora o reajuste tenha ficado 
bem acima da inflação, a negocia-
ção só foi possível porque a cate-

goria começa a discutir a mudança 
para o modelo de autogestão.

O debate vem sendo impulsiona-
do pelo Sindicato (veja no box).

 
TRE: “espaço para interferir”
As licitações do TRT e do TRF 

estão servindo de base para o TRE 
elaborar o termo de referência do 
seu edital, cuja conclusão estava 
prevista para até o final de junho, 
segundo o secretário de Orçamen-
to e Finanças do Tribunal, Carlos 
Yukio Fujimoto.

O Tribunal ainda não oferece 
plano de saúde aos servidores e a 
contratação é uma conquista da 
categoria, que se mobilizou em 
assembleias e reuniões com a ad-
ministração para obter esse bene-
fício, como opção ao auxílio de R$ 
215,00 hoje pago aos servidores.

Atendendo a um pedido do 
Conselho de Representantes dos 
Cartórios Eleitorais, o secretário 
propôs à administração que o 
termo de referência seja encami-
nhado a esse colegiado para rece-
ber sugestões.

“Isso mostra que o processo está 
caminhando e sinaliza que, com o 
termo de referência, teremos um 
espaço para interferir”, afirma o 
diretor do Sintrajud Henrique Sa-
les Costa. “Vamos formar uma co-
missão de servidores e buscar que 
na realização da audiência pública 
exista debate efetivo”, acrescentou 
o dirigente.

diálogo com os tribunais ajudará 
a fazer avançar o estudo sobre a 
autogestão em saúde no Estado 
de São Paulo. “O presidente do 
TRT sinalizou a possibilidade 
não só da realização do seminá-

rio, mas também da criação de 
uma comissão intersetorial que 
venha a construir um projeto de 
implantação do plano de auto-
gestão em saúde na 2ª Região”, 
aponta. (HBB)

Gero Rodrigues

Henrique Sales Costa

Reunião na sede do TRT discutiu a organização do seminário conjunto.

Assembleia sobre a licitação do plano de saúde no TRF/JF, no dia 19 de junho. 
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Data-base: uma pauta capaz de unir
11 milhões de servidores

A defesa da revisão anual dos salários prevista na Constituição envolve federais, estaduais e municipais e está colada
à campanha para derrubar a Emenda Constitucional 95.

LUTA POR DIREITOS

Hélcio Duarte Filho

Uma pauta capaz de agregar cerca de onze mi-
lhões de trabalhadores no Brasil. Esse é o número 
de servidores públicos federais, estaduais e mu-
nicipais que podem ser beneficiados com uma 
eventual decisão favorável do Supremo Tribunal 
Federal na ação que pleiteia indenização pelo não 
cumprimento da revisão anual de salários. 

A reivindicação, central para o funcionalis-
mo, está obrigatoriamente colada à defesa da 
revogação da Emenda Constitucional 95, que 
congela os orçamentos dos serviços públicos e 
das políticas sociais até 2036. É o que avaliam 
servidores ouvidos pela reportagem que esti-
veram nos três dias de manifestações em Bra-
sília, em junho.

Pauta que aglutina
Prevista na Constituição Federal, a revisão 

anual dos salários sem distinção de índices é 
um dos pontos centrais da campanha organi-
zada pelo Fórum Nacional dos Servidores (Fo-
nasefe). “É uma pauta que aglutina, favorece a 
unidade e expõe a EC 95, uma vez que a não 
reposição da data-base também drena recursos 
públicos para outras finalidades”, assinala Tarcí-
sio Ferreira, dirigente do Sintrajud, referindo-se 
principalmente aos juros das dívidas públicas.

Além do julgamento no STF, as categorias 
buscam a aprovação do Projeto de Lei do Se-
nado (PLS) 228/2018 - iniciativa popular que 
recebeu apoio de mais de 20 mil pessoas e está 
tramitando no Congresso Nacional.

“A luta tem de ser levada em várias frentes, 
na esfera judicial, legislativa e na pressão sobre 
o governo. É uma pauta muito importante, mas 
que tem ficado distante do nosso horizonte: lutar 
por um direito que em tese já temos”, defende.

Com a promulgação da Emenda Constitu-
cional 19, em vigor há 20 anos, a data-base pas-

sou a ser possível “por lei específica, observada 
a iniciativa privativa em cada caso [Executivo, 
Legislativo e Judiciário]”. No entanto, sua apli-
cação continuou sendo burlada (veja ao lado o 
histórico desse direito).    

Na avaliação de Erlon Sampaio, da coorde-
nação da Federação Nacional dos Servidores 
do Judiciário Federal e do MPU (Fenajufe), a 
data-base é hoje a demanda mais importante do 
funcionalismo. “Não somente para os servido-
res do Judiciário, mas para todos os servidores 
do nosso país”, afirma Erlon. “Busca corrigir 
uma injustiça histórica, mas isso somente ocor-
rerá com a mobilização de todas as categorias 
envolvidas”, avalia.

Insegurança
A professora de Pedagogia Maria das Graças, 

Gonçalves, da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), do Rio de Janeiro, vê na falta da data-base 
motivo de insegurança na vida do servidor. 

“Todas as conquistas que tivemos até hoje 
sempre foram através de greves e de lutas, ape-
sar de termos a reposição salarial já assegurada 
na Constituição. Acho muito importante que 
todos compreendam a importância desse movi-
mento, que é de todos os servidores”, disse.

Embora a regra seja o desrespeito à data-ba-
se, há casos de trabalhadores nos estados e mu-
nicípios que conseguiram conquistar a reposi-
ção anual. É o que relata Adilson Rodrigues, da 
coordenação-geral da Fenajufe, ao recordar a 
luta dos servidores do Judiciário paulista, que, 
com uma greve que levou dezenas de milhares 
às ruas, conquistaram a implementação da re-
visão anual dos salários. 

“Saímos dessas mobilizações em Brasília 
muito mais motivados para fazer tudo o que 
for preciso para garantir esse direito, precisa-
mos que todos participem e ajudem nesta bata-
lha que temos condições de vencer”, lembrou.

Servidores em Brasília, no dia 19 de junho, durante as manifestações pela data-base.

Valcir Araújo
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 Evolução salarial após conquista da Lei 13.317/2016 
CARREIRA

JUDICIÁRIA Vencimentos
 antes do reajuste*

Vencimentos a partir 
de Nov/2017

(5ª PARCELA) **

Vencimentos a partir 
de Junho/2018

(6ª PARCELA)***

Variação da 
remuneração 

2016/2018

Reposição % 
acumulada
2016/2018

 PADRÃO  TOTAL EM R$  TOTAL EM R$  TOTAL EM R$

 A 
 N 
 A 
 L 
 I 
 S 
 T 
 A 

13 13.278,95 16.526,63 16.906,51 3.627,56 27,32%
12 12.893,93 16.045,27 16.414,08 3.520,16 27,30%
11 12.520,12 15.577,94 15.936,00 3.415,88 27,28%
10 12.157,20 15.124,21 15.471,85 3.314,65 27,26%
9 11.804,85 14.683,70 15.021,21 3.216,36 27,25%
8 11.171,49 13.891,86 14.211,17 3.039,69 27,21%
7 10.847,85 13.487,24 13.797,26 2.949,41 27,19%
6 10.533,64 13.094,41 13.395,40 2.861,76 27,17%
5 10.228,57 12.713,02 13.005,24 2.776,66 27,15%
4 9.932,40 12.342,74 12.626,44 2.694,05 27,12%
3 9.400,01 11.677,14 11.945,55 2.545,54 27,08%
2 9.127,97 11.337,03 11.597,62 2.469,65 27,06%
1 8.863,85 11.006,83 11.259,83 2.395,98 27,03%

 T 
 É 
 C 
 N 
 I 
 C 
 O 

13 8.116,76 10.072,81 10.304,34 2.187,58 26,95%
12 7.882,09 9.779,42 10.004,21 2.122,12 26,92%
11 7.654,26 9.494,59 9.712,82 2.058,56 26,89%
10 7.433,06 9.218,04 9.429,93 1.996,86 26,86%
9 7.218,31 8.949,56 9.155,27 1.936,96 26,83%
8 6.832,28 8.466,94 8.661,56 1.829,28 26,77%
7 6.635,03 8.220,33 8.409,28 1.774,25 26,74%
6 6.443,52 7.980,90 8.164,35 1.720,83 26,71%
5 6.257,59 7.748,45 7.926,55 1.668,97 26,67%
4 6.077,07 7.522,77 7.695,68 1.618,61 26,63%
3 5.752,59 7.117,09 7.280,68 1.528,10 26,56%
2 5.586,78 6.909,80 7.068,63 1.481,85 26,52%
1 5.425,80 6.708,54 6.862,74 1.436,94 26,48%

 A 
 U 
 X 
 I 
 L 
 I 
 A 
 R 

13 4.831,48 5.965,51 6.102,64 1.271,16 26,31%
12 4.626,00 5.708,63 5.839,84 1.213,84 26,24%
11 4.429,37 5.462,80 5.588,37 1.158,99 26,17%
10 4.241,21 5.227,56 5.347,72 1.106,50 26,09%
9 4.061,16 5.002,45 5.117,43 1.056,28 26,01%
8 3.845,38 4.732,69 4.841,47 996,09 25,90%
7 3.682,37 4.528,89 4.632,99 950,62 25,82%
6 3.526,38 4.333,86 4.433,48 907,10 25,72%
5 3.377,10 4.147,24 4.242,56 865,46 25,63%
4 3.234,25 3.968,65 4.059,87 825,62 25,53%
3 3.063,07 3.754,63 3.840,94 777,87 25,39%
2 2.933,75 3.592,95 3.675,54 741,79 25,28%
1 2.809,99 3.438,23 3.517,26 707,27 25,17%

*Vencimento básico
+ GAJ +VPI (R$ 59,87)

 **Vencimento básico
+ GAJ a 113%  

*** Vencimento básico
+ GAJ a 122%

Elaboração: 
Economista 

Washington 
Moura Lima

Não inclui GAE e GAS, que devem ser calculadas em 35% do vencimento básico para agentes 
e inspetores de segurança e oficiais de justiça.

Chegou a 6ª 
parcela da 
reposição 
salarial: 
é hora de 
novo PL

A partir do salário de junho, servidores 
acumulam reajuste médio de 26% desde 

julho de 2016; parcelas de novembro 
deste ano e janeiro de 2019 finalizam 
reposição salarial conquistada com a 

greve e Sindicato busca retomar debate 
sobre novo PL de reajuste.

Passeata na Avenida Paulista durante a greve de 2015.

Índio Reis

Hélio Batista Barboza

Os servidores do Judiciário Federal e do MPU 
receberam em junho a 6ª parcela da reposição 
salarial conquistada em 2016, com a Lei 13.317, 
que dividiu a correção dos vencimentos em oito 
parcelas semestrais. A última será paga em ja-
neiro de 2019.

A reposição foi conquistada com as greves e 
as grandes mobilizações da categoria em 2015 
(governo Dilma, quando o Congresso Nacional 
chegou a ficar cercado por servidores de todo 
o país) e 2016 (governo Temer). Eles exigiam a 
aprovação do projeto de lei que corrigia as tabe-
las salariais, o PLC 29.

Desde o último Plano de Cargos e Salários 
(PCS 3), em 2006, o poder de compra da catego-
ria foi severamente corroído. No período ante-
rior à Lei 13.317, os servidores federais tiveram 
apenas três reajustes, em 2013, 2014 e 2015, que 
totalizaram 15,76% sobre a folha de pagamento.

Em 10 de junho de 2015, os servidores da ca-
pital paulista e da Baixada Santista entraram em 
greve por tempo indeterminado pela aprovação 
do PLC 28, o projeto salarial que tramitava no 
Senado. Ao longo daquele mês, a greve se espa-
lhou pelo interior do Estado e pelo país, tendo 
papel decisivo para levar o Senado a aprovar o 
projeto, em 30 de junho.

A proposta acabou vetada pela presidente Dil-
ma e os servidores seguiram em luta para que o 
Congresso derrubasse o veto. Pressionados pelo 
Executivo, deputados e senadores mantiveram  o 
veto, mas a categoria já havia mostrado a força da 
mobilização. Um novo projeto foi enviado pelo 
STF ao Congresso em 2016, enquanto os servido-
res continuavam a fazer paralisações  e protestos. 

Depois de gigantescas manifestações, que in-
cluíram marchas a Brasília, vigílias em frente ao 
STF e greves nos Estados, o Senado aprovou a 
nova tabela salarial em 29 de junho de 2016.

A vitória mostrou que os servidores podem 
vencer um congelamento salarial. Com o pa-
gamento da última parcela, em janeiro do ano 
que vem, a categoria terá de voltar a se mobi-
lizar para evitar um novo congelamento, ao 
mesmo tempo em que persiste na luta de todo 
o funcionalismo federal pela implementação 
do direito à data-base.
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Luciana Araujo

As greves dos petroleiros e ca-
minhoneiros, entre outras ocorri-
das no último período, trouxeram 
para o centro do debate as políti-
cas governamentais e de projeto de 
país, e também a discussão sobre 
o papel cumprido pelo Judiciário. 

Decisões como as milionárias 
multas impostas à greve petrolei-
ra vêm se tornando cada vez mais 
recorrentes no ramo do Judiciário 

que teria como papel  estabelecer 
uma relação de  equilíbrio nas re-
lações entre o capital e o trabalho. 

Antes mesmo de iniciada a pa-
ralisação por tempo determinado 
o Tribunal Superior do Trabalho 
impôs multa de R$500 mil diá-
rios por cada ato questionado pela 
estatal (a paralisação em si ou so-
mente a realização de piquetes). 
Um dia depois as multas foram 
aumentadas para R$ 2 milhões. 

Nas duas decisões o argumen-

NACIONAL

Quando o Judiciário se opõe à justiça
Decisões judiciais e medidas administrativas contra a livre organização sindical e os direitos conquistados no mundo trabalho

ganham cada vez maior espaço; servidores do Poder precisam discutir a questão.

Em 2016 o portal ‘Justificando’ 
divulgou levantamento das “oito 
grandes decisões do STF que tira-
ram direitos dos trabalhadores”. 

Além do  desconto de dias pa-
rados no serviço público desde 
o primeiro dia de greve, naquele 
ano a Suprema Corte tornou in-
constitucional possibilidade de re-
visão do benefício previdenciário 
para aposentados que voltaram a 
trabalhar e contribuir para o INSS 
(a desaposentação).

Também em 2016 o então minis-
tro Teori Zavascki reformou acór-
dão do Tribunal Superior do Traba-
lho que derrubara acordo coletivo 
contrário à legislação trabalhista, 
antecipando o negociado sobre o le-
gislado. E o ministro Gilmar Men-
des concedeu liminar suspendendo 
os efeitos de acordos coletivos an-
teriores até o fechamento de nova 
convenção coletiva de trabalho, ou-
tra vez passando por cima de TST 
ao cancelar a súmula 277.

O STF também negou decla-
ração de ilegalidade à Lei Orça-

mentária de 2016, que 
cortou cerca de 30% 
das verbas de custeio 
e 90% dos recursos 
destinados para in-
vestimentos na Justiça 
do Trabalho em todo 
o país.

Em 2015 foi autori-
zada pelo Supremo a 
contratação de orga-
nizações sociais (OSs) 
para gerir serviços pú-
blicos nas áreas de en-
sino, pesquisa cientí-
fica, desenvolvimento 
tecnológico, meio am-
biente, cultura e saúde. 
No mesmo ano o STF 
conferiu legalidade a 
que planos de demis-
são voluntária possam conter cláu-
sula declarando quitação integral 
de direitos trabalhistas, reforman-
do outro entendimento do TST.

Em 2014 a Corte reduziu o pra-
zo de prescrição para ações por 
falta de depósitos no FGTS, de 30 

para cinco anos.
Ao estudo do ‘Justificando’ po-

de-se somar a tentativa de reverter 
o direito aos 13,23% para diver-
sas categorias, apontada no ano 
passado em proposta de súmula 
formulada pelo ministro Gilmar 
Mendes, que também segura de-

cisão sobre o direito aos quintos 
incorporados mantendo os ser-
vidores que recebem a parcela 
na insegurança jurídica. Além da 
legitimidade conferida pelo TST 
à aplicabilidade da ‘reforma’ tra-
balhista imposta pelo governo Te-
mer e questionada pela OIT. (LA)

Reforma trabalhista pelo Judiciário

to da ministra Maria de 
Assis Calsing foi de que a 
greve seria “política” por 
não ter reivindicação sa-
larial. À magistrada não 
importou que a redução 
da atividade nas refina-
rias em 30% da capacida-
de operacional coloca em 
risco iminente os empre-
gos dos petroleiros.

“A postura governa-
mental e a rapidez com 
que as multas foram fixa-
das pelo TST fizeram-me 
lembrar da greve de 1995, 
sob o governo FHC, que 
inaugurou, à época, uma 
fase nova de retirada de 
direitos e desmonte do 
Estado. É daquele tem-
po, também, a mesma 
tentativa de aniquilar a 

resistência nacionalista dos petro-
leiros, utilizando-se do Poder Ju-
diciário, em método depois con-
denado pela OIT [Organização 
Internacional do Trabalho]”, ava-
lia o advogado Cezar Britto, que 
assessora a Federação Nacional 
dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal e MPU (Fenajufe) e sindi-
catos da categoria petroleira. 

A greve dos caminhoneiros tam-
bém enfrentou pesadas decisões 
especialmente contra os traba-

lhadores autônomos. Às grandes 
empresas que aproveitaram a mo-
bilização dos motoristas para pro-
mover um lockout houve também 
algumas multas. Mas verifica-se 
que a balança da justiça desequili-
brou ainda mais para o lado em-
presarial. No dia 30 de maio, dez 
dias após iniciada a paralisação e 
verificada a manobra das trans-
portadoras, o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal Alexandre de 
Moraes deferiu pedido da Advo-
cacia Geral da União para multar 
96 pessoas jurídicas. Penalidades 
de mesmo valor foram aplicadas a 
microempreendedores individuais 
e a grandes empresas que mantêm 
contratos inclusive com a União.

Nos últimos meses, greves de ele-
tricitários, rodoviários, metroviá-
rios e outras também vêm sendo 
classificadas como “políticas” pelos 
tribunais e penalizadas. “Quando 
uma greve tem uma conotação po-
lítica, o que foi o caso das greves 
contra as reformas estruturais pro-
postas pelo governo no ano passa-
do, ela é justa”, ressaltou em entre-
vista à reportagem do Sintrajud o 
Procurador Regional do Trabalho 
na 15ª Região aposentado e profes-
sor titular do Centro Universitário 
UDF Raimundo Simão de Melo. 

Colaborou: Shuellen Peixoto

Giovanna Bembom

Arquivo STF

Sessão do TST que discutiu a revisão de súmulas, em fevereiro último, pós reforma.
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Hélio Batista Barboza

A reforma trabalhista do governo Temer com-
pletou sete meses de vigência e ainda provoca 
muita discussão entre os juristas. Mas o ataque 
aos direitos já é realidade há mais tempo para os 
cerca de 69 mil terceirizados do Judiciário. 

Segundo o mais recente relatório ‘Justiça em 
Números’, do CNJ (divulgado no ano passado, 
com dados de 2016), esse é o total de terceiriza-
dos nas Justiças Estadual e Federal.

De acordo com o estudo, a contratação de 
terceirizados pelo Judiciário vinha em cons-
tante crescimento desde 2009, com um au-
mento de 77% até 2016, quando houve a pri-
meira redução nesse período.

A lei que escancarou a terceirização para todas 
as atividades das empresas e dos órgãos públicos, 
aprovada em março de 2017, trouxe a precarização 

do trabalho para ainda mais perto 
dos servidores do Judiciário Federal.

Servidores temem que, com a ter-
ceirização irrestrita e o teto de gastos 
imposto pela Emenda Constitucio-
nal 95/2016 (que dificulta a realiza-
ção de concursos e o provimento de 
novos cargos efetivos), os tribunais 
voltem a ampliar a utilização de mão 
de obra precarizada.

Em abril de 2017, por exemplo, o 
TSE abriu uma brecha para a tercei-
rização do atendimento ao eleitor 
com a Resolução 23.518, que atribui 
serviços ao “atendente eleitoral”.

Responsabilidade dos tribunais
Outra questão é saber se os tribunais acompa-

nham as condições de trabalho dos terceiriza-
dos, agora que a legislação deixou esses traba-
lhadores mais expostos à superexploração.

Muitos sindicatos que dizem representá-los 
não têm atuação na defesa de seus direitos, mas 
vinham se mantendo confortavelmente com o 
dinheiro do imposto sindical. A nova legisla-
ção acaba com a obrigatoriedade desse impos-
to – combatido por sindicatos de luta, como 
o Sintrajud –, embora o STF ainda tenha de se 
pronunciar sobre Ações Diretas de Inconstitu-
cionalidade que questionam o fim da cobrança.

Seguindo o que determinava a Súmula 331 do 
TST, a lei manteve a responsabilidade subsidiá-
ria dos contratantes pelas obrigações trabalhis-
tas dos funcionários das empresas terceirizadas. 

Trabalhadores que deixarem de receber seus di-
reitos devem acionar na Justiça o tomador dos 
serviços, caso não consigam cobrar o próprio 
empregador. Essa é uma situação muito comum 
entre os terceirizados: empresas fecham, os do-
nos desaparecem e os empregados ficam sem o 
dinheiro que lhes é devido.

“Tive de entrar com uma ação para conse-
guir receber alguma coisa”, contou um vigilan-
te ouvido pelo Jornal do Judiciário. Depois de 
trabalhar durante cinco anos para uma pres-
tadora de serviços do TRT-2, ele foi demitido 
quando o Tribunal fez nova licitação e contra-
tou outra empresa de segurança.

Assim como a maioria de seus colegas, o vigi-
lante acabou sendo recontratado pela nova em-
presa, mas sob condições piores. “Cortaram o 
vale-alimentação, porque, pelo que disseram, não 
estava no contrato”, afirmou. “Hoje em dia, o TRT 
tem um controle e pede para tirarmos o extrato do 
CNIS [Cadastro Nacional de Informações Sociais] 
e o extrato analítico, para saber se a empresa está 
cumprindo [as obrigações trabalhistas]”, disse.

Já um ex-carregador do TRF-3 apresentou quei-
xas mais sérias sobre o período em que atuou no 
Tribunal. Segundo ele, desde o início teve de exe-
cutar funções não relacionadas ao cargo. Ele rela-
tou também situações de abuso de poder e de in-
tolerância. “Levávamos advertência por qualquer 
motivo, bastava o servidor do Tribunal pedir e o 
nosso encarregado nos advertia”, disse. “Não acei-
tavam atestados médicos que não fossem do SUS 
e cheguei a pagar a condução do próprio bolso, 
porque atrasavam o depósito do vale-transporte.”

MULHERES

Coletivo prepara ações pelo Dia da Mulher 
Negra Latino-americana e Caribenha

Corrida no dia 22 e participação no ato do dia 25 estão na agenda.

O Coletivo de Mulheres do Sintrajud parti-
cipará pela primeira vez, das celebrações do 
Dia de Tereza de Benguela e da Mulher Negra 
Latino-americana e Caribenha (25 de julho). 
A data marca o debate sobre as desigualdades 
sociais e raciais enfrentadas pelas mulheres 
afrodescendentes na região.

Como parte das iniciativas do Coletivo, está 
prevista uma edição especial do Clube de Cor-
rida e Caminhada do Sintrajud, no domingo 
22 de julho. As participantes do Coletivo tam-
bém convidam a categoria a participar da ma-
nifestação do dia 25, que terá início na Praça 
Roosevelt (ao lado da igreja da Consolação) e 
percorrerá ruas do Centro antigo, indo até a 
Praça das Artes.

Racismo e o machismo no Brasil e no 
Judiciário Federal

As mulheres negras (pretas e pardas, segun-
do a classificação do IBGE) representam cer-
ca de um quarto da população brasileira: 49 
milhões de acordo com o Censo de 2010. Mas 

estão subrrepresentadas no Legislativo - ocu-
pam apenas 2,2% das cadeiras na Câmara dos 
Deputados. E no Senado, das cinco represen-
tantes femininas só uma é negra.

No Judiciário não é diferente. Em abril des-
te ano a Ajufe (Associação de Juízes Federais) 
questionou o Conselho Nacional de Justiça 
porque o Censo Judiciário de 2014 tem uma 
“omissão relevante relativa à representativida-
de das juízas mulheres negras”. Só 19,1% dos 
juízes são negros (não se sabe quantas são mu-
lheres negras) e 73,8% são homens.

Segundo dados do TRT-2 pedidos pelo 
Sintrajud, as mulheres somam 53% do qua-
dro de servidores. O Tribunal não dispõe de 
informações sobre a composição racial de 
seus trabalhadores.

A Justiça Eleitoral não tem a informação 
étnicorracial da  maioria dos servidores do 
quadro. Segundo o Tribunal, nos cargos de di-
reção, chefia e assessoramento (CJ1 a CJ4) as 
mulheres são apenas 28 - só uma autodecla-
rada parda em fevereiro deste ano, quando as 

informações foram disponibilizadas.
No TRF, as mulheres são 48% do quadro, ne-

gros e negras somam apenas 17% no total de 
servidores e (não obtivemos a estratificação 
racial por sexo) 0,7% em cargos de CJ1 a CJ4.

O panorama evidencia a importância da 
deliberação do Coletivo por aprofundar os 
debates sobre as desigualdades de gênero e 
raça no Judiciário Federal.

Participantes do seminário ‘A origem das opressões’, realizado pelo 
Coletivo em 9 de junho. Assista aos vídeos do evento pela fanpage do 

Sindicato em Facebook.com/sintrajud

TRABALHO

Terceirização expõe trabalho precarizado
no Judiciário Federal 

Restrição orçamentária pode ampliar uso de terceirizados nos tribunais, com menos garantia de direitos para os trabalhadores.

Gero Rodrigues
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PSSS/TRT-2 terá nova 
remessa da execução

DIREITOS

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
baixou no último dia 12 de junho o Ato Con-
junto CSJT/TST 20, instituindo o Comitê de 
Combate ao Assédio Moral. O objetivo é desen-
volver estudos e “ações institucionais para pre-
venção e combate” à prática que tornou-se uma 
epidemia no Judiciário nos últimos 20 anos.

Sindicato cobrará comitês em SP
A direção do Sintrajud pautou o tema com o 

presidente do TST, ministro Brito Pereira, em 
audiência ocorrida em abril (foto). E voltará a 
cobrar medida similar no TRT-2, com a garan-
tia de participação da entidade representativa 
dos trabalhadores - o que não está previsto no 
Ato do CSJT/TST.

A demanda também será levada ao Conse-
lho da Justiça Federal e ao Tribunal Superior 
Eleitoral, bem como às administrações locais.

Na Justiça Eleitoral em São Paulo o tema já 
foi pautado com o presidente do Tribunal, de-
sembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin, 
como parte da pauta reivindicatória da catego-
ria, ainda pendente de resposta.

Na Justiça Federal a questão vem sendo abor-
dada nas reuniões com a Diretoria do Foro, dado 
o alto índice de casos verificados pelo Sindicato.

Trabalhar sem violência é direito:
contra os assédios moral e sexual

A diretoria do Sintrajud aguarda resposta da 
presidente do TRF-3, desembargadora There-
zinha Cazerta, a pedido de reunião para tratar 
deste e outros temas. Cazerta anunciou recente-
mente iniciativas para combater o assédio sexual 
na 3ª Região. Essa é a campanha prioritária do 
Coletivo de Mulheres do Sintrajud e o Sindicato 
quer ações efetivas do Tribunal de enfrentamen-
to aos assédios sexual e moral na Justiça Federal 
e no Tribunal. O que não se efetivará com postu-
ras como a recentemente adotada pelo ouvidor-
-geral, desembargador Fausto de Sanctis, que se 
omitiu de encaminhar denúncias de assédio mo-
ral recebidas de servidores, alegando não ser da 

CSJT institui Comitê de Combate ao Assédio Moral 
e TRF3 promete ações contra o assédio sexual

Sintrajud pautou necessidade de ações efetivas de enfrentamento ao assédio moral 
no trabalho em audiência com presidente do CSJT e campanha contra o assédio 

sexual entre as demandas das trabalhadoras da Justiça Federal e do TRF.

esfera da Ouvidoria a solução do problema.
O combate ao assédio moral e sexual é res-

ponsabilidade de todo o Poder Judiciário.
O Sindicato cobra também a não aplicação 

do Provimento 71 do CNJ (que institui a vigi-
lância sobre o que juízes e servidores postam 
em redes sociais), por considerá-lo mais um 
instrumento de assédio moral.

TRF responde pedidos,
mas não recebe a direção do Sindicato

Desde que tomou posse, em março deste ano 
ano, Cazerta se reuniu apenas uma vez com a di-
reção do Sindicato em caráter de urgência para 
discutir a audiência pública do plano de saúde. 
Mas a Administração do TRF-3 atendeu aos re-
querimentos de reabertura da audiência sobre 
o plano de saúde, vacinação dos servidores na 
capital (ainda com pendência para os trabalha-
dores do interior), agilização das aposentadorias 
e nomeação de novos servidores. E assumiu o 
compromisso de abrir a discussão sobre a tabela 
de custeio do plano após a finalização do certame 
cujo pregão eletrônico aconteceu em 21 de junho.

A magistrada vem divulgando uma série de 
reuniões com parlamentares para expandir a 
dotação orçamentária da 3ª Região, e a direção 
do Sindicato cobra a ampliação do orçamento 
para saúde e outras demandas da categoria na 
distribuição das verbas.

O Jurídico do Sindicato está 
realizando os cálculos para 
apresentar o segundo lote da 
execução do processo que co-
bra a devolução de valores 
indevidamente descontados 
a título de contribuição previ-
denciária (PSSS) pelo Tribu-
nal Regional do Trabalho da 
2ª Região. O Sindicato fará a 
execução para os  associados 

e os servidores que têm direito 
a ressarcimento de valores po-
dem se filiar até 27 de julho.

Cerca de dois mil trabalha-
dores lotados no TRT-2 entre 
novembro de 1996 e julho de 
1998 sofreram descontos inde-
vidos, ocorridos em 2005, sob 
a rubrica PSSS MS. 24/95-OE.

Para conferir se está entre os 
beneficiados, acesse o site do 

Sindicato ou entre em contato 
pelo telefone (11) 3222-5833, 
ramais 232 a 236.

O processo é uma vitória ju-
dicial transitada em julgado, 
e a primeira leva de cálculos 
atualizados e corrigidos mo-
netariamente foi apresentada 
em 4 de maio. Quem já é fi-
liado está automaticamente 
incluído no processo.

Trabalhadores que têm direito a devolução de valores corrigidos podem se filiar ao 
Sintrajud até o dia 27/7; Cálculos serão apresentados à Justiça Federal no dia 31/7.

JURÍDICO
Outras iniciativas do 

Sintrajud
Associados têm acompanhamento 

em causas individuais, administrativas 
e judiciais; Em demandas coletivas, 

sindicato representa toda a categoria.

TRIBUNAIS

O departamento Jurídico do Sintrajud acompanha os servi-
dores sindicalizados em todas as iniciativas jurídicas que visam 
garantir direitos e benefícios relativos ao exercício funcional, 
defesa em procedimentos administrativos e disciplinares, além 
dos processos coletivos e requerimentos perante os órgãos. 
Uma equipe composta por cinco advogados atende ainda casos 
de assédio moral ou sexual e outras matérias ligadas a relações 
de trabalho. Em caso de dúvida sobre a possibilidade do Sindi-
cato atuar em sua defesa, entre em contato pelo telefone (11) 
3222-5833 ou pelo e-mail <juridico@sintrajud.org.br>.

Confira a relação atualizada de iniciativas do Deptº.

AÇÃO
Licença Maternidade - Processo em defesa de 
uma servidora do TRT-2 assegurou a prorrogação da licença, 
sem prejuízo dos vencimentos, em virtude de prematurida-
de. Anteriormente o Sindicato já havia garantido extensão 
de licença paternidade a um servidor.

REQUERIMENTOS
Plano de Saúde na JF/TRF - Foi feito pedido de 
esclarecimentos sobre a cobrança da sinistralidade dos pla-
nos básico e superior na capital e o Tribunal asseverou que 
os cálculos serão feitos de forma independente. O Sindicato 
continuará acompanhando o processo, assim como a licita-
ção no interior e o debate sobre a tabela de custeio do plano.

Abono de faltas e atrasos na greve dos 
caminhoneiros - O TRT-2 atendeu formalmente ao 
requerimento do Sindicato. No TRE o expediente foi suspen-
so nos dias 28 de maio e 1º de junho, e reduzido em 29 e 30 
de maio, mas foi determinada compensação das horas do 
dia 1º/6. Na Justiça Federal, em resposta a requerimento do 
Sindicato, o expediente foi reduzido no dia 25 e a Presidên-
cia determinou que as chefias avaliassem as dificuldades de 
transporte e locomoção.

Auxílios creche e alimentação - O Sindicato 
protocolou requerimento em todos os tribunais cobrando 
o pagamento dos valores reajustados dos auxílios alimen-
tação e creche desde janeiro. E segue cobrando também a 
aplicação do IPCA equivalente aos dois anos em que os be-
nefícios ficaram congelados, o que resultaria num reajuste 
de 9,43%, elevando o auxílio-alimentação para R$ 967,36 e 
o auxílio-creche para R$ 764,91.

Redução da jornada para amamentação 
- Reiterados junto ao TRF-3 e o TRE os requerimentos de re-
dução da jornada para servidoras em fase de amamentação, 
nos mesmos moldes obtidos pelo Sindicato no TRT-2.

Abonos - O Sindicato segue cobrando resposta do TRT-2 
para que seja assegurado o abono do período de deslocamen-
to para consultas e exames.  O TRE também deve publicar ato 
sobre o tema. O Tribunal abonou as horas reduzidas nos dias 
de jogos do Brasil na Copa do Mundo.

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
Oficiais de Justiça - Iniciado Procedimento de Contro-
le Administrativo junto ao CNJ contra as ilegalidades do Ato GP 
05/2017, que esvaziou a Central de Mandados. A iniciativa foi 
tomada em conjunto com a Associação de Oficiais (Aojustra).

Quintos na JF/TRF - Foi sobrestado no Conselho da 
Justiça Federal o processo referente à incorporação da parce-
la até que o STF decida sobre a questão em definitivo. Até lá, 
fica mantido o pagamento aos servidores.

Valcir Araújo
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O Sintrajud produziu este encarte 
com o objetivo de ajudar a respon-
der dúvidas dos servidores sobre as 
exigências para adesão aos planos 
oferecidos pela Fundação de Previ-
dência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Judiciário 
(Funpresp-Jud) e as consequências 
da migração para o regime de Pre-
vidência Complementar (RPC).

A direção do Sindicato ressalta 
que a decisão é pessoal e intrans-
ferível, dadas as especificidades da 
história funcional de cada servidor. 
E a migração é irretratável (a pessoa 
não pode reverter posteriormente) 
e irrevogável (as administrações 
também não podem reverter a mu-
dança de regime, uma vez feita).

O segundo alerta é que a moda-
lidade de contratação dos planos 
é a da contribuição definida. Ou 

seja, o associado sabe quanto terá 
que aplicar e por quantos anos 
para fazer jus a um provento de 
complementação da aposentado-
ria, mas até se aposentar não sabe 
qual será o valor do benefício, que 
apenas é presumível.

Levando-se em conta que se 
trata de um plano para 20, 30 
anos, e o histórico de  instabi-
lidade econômica e política do 
país, torna-se impossível ter ga-
rantias de que valerá a pena ade-
rir ao Funpresp-Jud.

Defender a Previdência pública 
é a única garantia de direitos
Historicamente o Sintrajud de-

fende a revogação das reformas 
previdenciárias impostas nos go-
vernos FHC e Lula, e a decorrente 
reversão dos efeitos provocados 

por essas reformas. Entre eles a 
própria criação de mecanismos 
como as Funpresps, ocorrida no 
governo Dilma.

Da mesma forma, o Sindicato 
organiza a luta contra a aprovação 
da Proposta de Emenda Consti-
tucional 287-A - a ‘reforma’ do 
ilegítimo governo Michel Temer. 
Embora os trabalhadores tenham 
derrotado o governo no primeiro 
round do enfrentamento, no ano 
passado, a proposta segue no Con-
gresso Nacional. E, entre outros 
ataques, prevê a abertura irrestri-
ta das entidades de previdência 
complementar do funcionalismo 
ao mercado privado; a limitação 
dos benefícios ao teto do INSS 
sem complementação; e a cria-
ção de fundos por ente federativo 
(ainda mais frágeis e arriscados).

Vale a pena migrar à 
Funpresp-Jud?

Para auxiliar servidores a conhecerem as regras e consequências da migração ao regime do teto 
do INSS — condição para aderir aos planos da Fundação —, Sintrajud traz análises jurídicas e 

econômicas. Sindicato está a disposição de associados para esclarecimentos.

Encarte do JJ575



2 - Especial Funpresp-Jud Segunda-feira, 02 de julho de 2018 Segunda-feira, 02 de julho de 2018 Especial Funpresp-Jud - 3 

Cada caso é um caso
O Sintrajud realizou um se-

minário com o advogado Cesar 
Lignelli, coordenador do depar-
tamento Jurídico, e o assessor e 
economista Washington Moura 
Lima.

A principal conclusão do evento 
foi que a decisão sobre a mudança 
de regime deve considerar a es-
pecificidade da situação de cada 
servidor, incluindo aspectos como 
idade, tempo de contribuição e de 
serviço público, empregos ante-
riores e muitas outras variáveis.

“O simples cálculo matemático, 
ainda que possa levar a alguma 
conclusão, não necessariamente 
será o único elemento que se tem 
de levar em conta para fazer uma 
opção”, frisou o diretor do Sindi-
cato Tarcísio Ferreira.

Futuro depende da luta
O seminário evidenciou que o 

valor e as condições dos futuros 
benefícios dependem da luta dos 
servidores para obter ganhos sala-
riais, preservar e resgatar os direi-
tos previdenciários.

Dialogando com uma recorren-
te preocupação apresentada por 
servidores diante da ameaça de 
uma nova ‘reforma’ da Previdên-
cia, Tarcísio destacou ainda que 
“pode haver mudanças nas regras 
de Previdência, mas também pode 
haver alterações na expectativa de 
remuneração de longo prazo dos 
fundos de investimentos, que de-
pendem de uma série de variáveis, 
entre elas a política de juros. E po-
dem mudar a legislação e o regu-
lamento dos fundos”.

O Conselho da Justiça Federal 
pode votar em 25 de julho, três dias 
antes do prazo final de adesão defi-
nido na Lei 13.328/16, se o ‘Benefí-
cio Especial’ tem caráter previden-
ciário ou indenizatório. O processo 
decorre de consulta da Associação 
dos Juízes Federais (Ajufe).

Em debate no plenário, no dia 11 
de junho, o representante da OAB 
ressaltou que há uma grande preo-
-cupação porque as regras podem 
ser alteradas e o servidor pode per-
der o direito ao ‘Benefício Especial’ 
que leva magistrados e servidores a 
aderirem ao Funpresp.

A polêmica está posta porque a 
Gerência Jurídica do Funpresp-
-Exe e o Ministério do Planeja-
mento entendem que o ‘Benefí-
cio Especial’ é indenizatório. Isso 
porque o artigo 5° da Lei 9.717/98 
estabelece que os regimes próprios 
de previdência “não podem conce-
der benefícios distintos dos previs-
tos no Regime Geral” e cada fato 
gerador (doença; aposentadoria 
compulsória, especial ou voluntá-
ria por idade e/ou tempo de con-
tribuição; etc.) só dá direito a um 
benefício previden-ciário.

No caso dos servidores que po-
dem aderir ao Funpresp-Jud, o be-
nefício previdenciário é a parcela 
limitada ao teto, paga pela União. 
Embora também seja custeado pe-
los cofres públicos, o ‘Benefício Es-
pecial’, por este entendimento, seria 
apenas uma compensação, sem ga-
rantia de chegar a 100% da diferen-
ça, a quem contribuiu além do teto.

Dúvidas e insegurança
Se não for prorrogado, prazo para migração de quem tomou posse antes de o fundo ser criado termina em 28 de julho. 

Mas sobram incertezas sobre as regras e garantias.

Se não houver nova alteração no 
prazo, os servidores que ingressa-
ram no serviço público antes 13 de 
outubro de 2013 têm até 28 de julho 
para decidir se migram para o regi-
me que limita o benefício previden-
ciário pago pela União ao teto do 
INSS – o chamado Regime de Pre-
vidência Complementar (veja box).

Quem entrou no Judiciário Fe-
deral a partir de 14 de outubro 
de 2013 já tem os benefícios de 
aposentadoria limitados ao teto 
do INSS, embora também possa  
aderir ao Funpresp-Jud. No caso 
de quem ingressou a partir de 5 de 
novembro de 2015, a adesão é au-
tomática, a não ser que o servidor 
manifeste por escrito num prazo 
de 90 dias após a posse que não 
quer ingressar no Fundo.

STF mantém prazo de adesão
Associações de juízes encami-

nharam em maio ao Ministério do 
Planejamento pedido de amplia-
ção do prazo de migração. Até a 
conclusão desta edição, MPOG e 
Casa Civil da Presidência da Re-
pública discutiam o assunto, mas 
não havia resposta à demanda.

Diante do silêncio, a Associação 
de Magistrados Brasileiros (AMB) 
e a Associação Nacional dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho (Ana-
matra) ingressaram no Supremo 
com pedido cautelar de suspensão 
do prazo de migração até o julga-
mento de uma das ações que discu-
tem a constitucionalidade do Fun-
do. Em 27 de junho, no entanto, o 
plenário negou a suspensão, inclu-
sive com posicionamento contrário 
do relator, Marco Aurélio Mello.

Assista ao vídeo do evento pela fanpage do Sintrajud em Facebook.com/sintrajud

CJF discute caráter previdenciário ou 
indenizatório do ‘Benefício Especial’

Decisão do Conselho deve ser proferida no dia 25 de julho, mas posição final pode ir ao STF.
Crédito: Reprodução

As principais consequências práticas são que 
as regras de cálculo do benefício e resgate das 
contribuições podem mudar a qualquer tem-
po, e a União pode transferir a gestão destes re-
cursos à iniciativa privada - o que hoje é proi-
bido constitucionalmente no caso das verbas 
previdenciários.

A Secretaria de Gestão de Pessoas e a Assesso-
ria Jurídica do CJF, por sua vez, entendem que o 
‘Benefício Especial’ tem natureza previdenciária.

A relatora, ministra Laurita Vaz, manifestou 
compreensão que o benefício não tem natureza 
indenizatória, mas também não seria possível 
afirmá-lo categoricamente como verba estrita-
mente previdenciária.

A decisão final pode ser remetida ao Supremo 
Tribunal Federal para estabelecer regulamenta-
ção conjunta dos tribunais superiores.

No último dia 21, o STF baixou resolução sobre 
os cálculos de concessão do ‘Benefício’, mas não 
definiu o caráter da parcela.

O advogado Cesar Lignelli ressalta que “o 

Sessão do CJF que iniciou debate sobre o ‘Benefício Especial’, em 11 de julho.

‘Benefício Especial’ pode ser alterado por lei, e 
está pacificado pelo STF que não há direito ad-
quirido a regime jurídico, o que gera bastante 
insegurança.”

Regras da aposentadoria pelo Funpresp
Ingressantes a partir de 05/11/2015 têm aposentadoria limitada ao teto do INSS e, se não quiserem 
aderir têm que se manifestar expressamente em 90 dias após a posse;
Ingressantes a partir de 15/10/2013 têm aposentadoria limitada ao teto do INSS, mas podem ou 
não aderir ao Funpresp;
Ingressantes entre 1º/01/2004 e 14/10/2013 têm aposentadoria calculada pela média de 80% 
das maiores remunerações e reajuste pelo RGPS; e quem ingressou até 31/12/2003 tem previsão 
legal de direito à integralidade e paridade na aposentadoria. Em ambos os casos, a adesão implica 
passar à regra do teto e abrir mão, irretratável e irrevogavelmente, das condições anteriores.

l

l

l

Vitória jurídica
do Sindicato vira direito
Em 2016, o Jurídico do Sintrajud obteve 

duas decisões judiciais assegurando a ser-

vidores do TRT-2 o cômputo do tempo de 

contribuição a regimes próprios de previ-

dência nas esferas estadual e municipal. 

Em 2017 o STJ e o STF confirmaram o en-

tendimento como direito em outras ações. 

O CSJT adotou administrativamente esta 

compreensão só em fevereiro deste ano. O 

CJF está avaliando o tema, mas a 3ª Região 

vem seguindo a regra, assim como o TRE-SP.

Reprodução
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Principais questões sobre o Funpresp-Jud 
e o Regime de Previdência Complementar

Apresentamos abaixo algumas das principais dúvidas encaminhadas ao Sindicato por servidores e que aparecem de forma 
recorrente no debate sobre a migração de trabalhadores ingressantes no servço público antes da entrada em vigor do

Regime de Previdência Complementar (RPC).

Vale a pena migrar?
Esta é uma pergunta difícil de respon-

der com seriedade. Em entrevista à repor-
tagem do Sintrajud, o próprio Diretor de 
Seguridade da Funpresp-Jud, Edmilson 
Enedino das Chagas, reconheceu que “três 
coisas interferem no valor do benefício – 
o imposto de renda regressivo de 10%, 
que pode sobreviver ou não, a gente não 
sabe o que vai acontecer com a legislação; 
a própria rentabilidade, que a gente pro-
jetou em 4,5% e hoje está em 5,5% mas 
pode cair (nosso cenário pessimista é de 
3,5%, e nesse caso a gente põe o inves-
timento em CDI ou em qualquer lugar); e 
o tempo de investimento e usufruto. Mas 
não tem garantia, porque na previdência 
complementar o que a gente tem é um 
trabalho para alcançar um objetivo, uma 
meta. Na própria simulação a gente coloca 
que rentabilidade passada não é garantia 
de rentabilidade futura, como em qual-
quer fundo ou investimento”.

Em webconferência realizada no dia 
19 de junho, Edmilson também reconhe-
ceu, comentando exatamente esta ques-
tão, que “você está saindo de um regime 
de repartição simples para um de capita-
lização. Tem uma chance muito grande de 
ganhar mais do que no regime de repar-
tição, mas também existe a possibilidade 
de ganhar menos.”

O que acontece aos ingressantes antes 
da criação do Funpresp que migram ao 
regime do teto?

Ao migrar para o regime que permite 
a adesão ao Funpresp-Jud, o servidor que 
ingressou no Judiciário até 13/10/2013 terá 
a aposentadoria limitada ao teto do INSS 
(hoje, R$ 5.645,80). Independentemente 
da quantidade de contribuições feitas aci-
ma do teto, e lembrando que este servidor 
contribui com 11% sobre a totalidade dos 
vencimentos, a pessoa que entrou no setor 
público até 31/12/2003 perde a previsão 
da aposentadoria equivalente ao último 
vencimento da ativa (integralidade) e de 
obter reajuste do provento quando os ser-
vidores da ativa tiverem correção salarial 
(paridade). E a pessoa que ingressou entre 
1º/01/2004 e 13/10/2013 perde o direito 
à aposentadoria pela média dos 80% dos 
maiores salários do período contributivo 
sem a limitante do teto.

Os benefícios serão corrigidos pelo ín-
dice das aposentadorias. Ao se aposentar, 
quem migra receberá o benefício no limite 
do RGPS, acrescido do ‘Benefício Especial’ e 
do benefício Funpresp (se aderir ao Fundo).

Como são calculadas as contribuições à 
Funpresp-Jud?

As contribuições incidem sobre o valor 
que exceder o teto do RGPS e o participante 
pode incluir na base de cálculo adicionais 

em razão do trabalho e FCs (sem a con-
trapartida do patrocinador no que exceder 
8,5%) ou realizar contribuições facultativas 
extras, também sem aporte do patrocina-
dor. A alíquota de contribuição é definida 
anualmente pelo próprio participante, obe-
decido o regulamento.

Para quem fizer a migração, o valor da 
contribuição mensal ao RPPS será limitado 
ao teto de contribuição para o Regime Geral 
(RGPS), hoje em R$ 621,04, mas se aderir 
ao Fundo terá mais a contribuição de 6% a 
8,5% sobre o que exceder o teto para o Re-
gime de Previdência Complementar (RPC).

Servidores com remuneração inferior 
ao limite máximo do RGPS também pode-
rão aderir aos planos de benefícios, mas 
sem contrapartida do patrocinador. Neste 
caso a base de cálculo dos benefícios será 
definida nos regulamentos.

O que é o chamado ‘Benefício Especial’?
A diferença entre o limite máximo do 

RGPS e a média aritmética dos maiores 
salários de contribuição ao regime pró-
prio anteriores à mudança do regime, 
correspondentes a 80% de todo o período 
contributivo (limitado a julho de 1994), 
atualizadas pelo IPCA ou índice que venha 
a substituí-lo. Será calculado efetivamente 
no momento da aposentadoria nos termos 
do regime geral (RGPS) sem a limitação ao 
teto, e multiplicado pelo ‘fator de conver-
são’. Inclusive nos casos de aposentadoria 
por invalidez e pensão por morte. O reajus-
te do Benefício Especial se dará pelas regras 
do regime geral, e não pela lei de revisão 
anual dos salários do funcionalismo ou leis 
específicas (PCSs ou equivalentes).

Com o ‘Benefício Especial’ vou receber 
exatamente a diferença do teto e do 
cálculo da média?

Não, porque a regra do ‘fator de conver-
são’ funciona como um redutor, especial-
mente nas aposentadorias por invalidez ou 
doença. É o resultado do número de contri-
buições mensais para a União dividido por 
455 (homens), 390 (mulheres) ou um fator 
específico para a aposentadoria especial, 
ainda não regulamentado (veja no infográ-
fico nas páginas centrais).

O Benefício Especial pode ser requerido a 
qualquer tempo?

Não. Só faz jus a essa parcela quem 
migrar até o prazo legal estabelecido para 
a migração - hoje, 28 de julho de 2018. O 
prazo foi mantido pelo STF em julgamento 
de medida cautelar formulada pelas Asso-

ciações de Magistrados Brasileiros (AMB) e 
da Justiça do Trabalho (Anamatra).

Quem pode ser filiado?
Servidores do quadro; cedidos a outros 

órgãos da administração  pública direta ou 
indireta das três esferas; afastados ou licen-
ciados do cargo efetivo temporariamente, 
com ou sem remuneração; e quem optar 
pelo Benefício Proporcional Diferido (exo-
nerados ou licenciados sem vencimentos) 
ou autopatrocínio (caso de perda total ou 
parcial da remuneração), na forma do regu-
lamento do plano de benefícios. A União só 
arca com o patrocínio se o afastamento for 
remunerado.

Qual o problema do modelo
de contribuição definida?

Além da parcela especial já explicada, 
o restante do benefício Funpresp a ser re-
cebido pelo servidor na aposentadoria não 
é efetivamente presumível porque todas as 
regras essenciais para definição deste valor 
não estão na legislação, e são sujeitas ao 
mercado. Os requisitos de aquisição, ma-
nutenção e perda de qualidade do partici-
pante; elegibilidade; forma de concessão, 
cálculo e pagamento; e manutenção do 
custeio do plano também só estão estabe-
lecidos nos regulamentos, o que significa 
que podem ser alterados a qualquer tempo.

Como são geridos os recursos garantidores 
dos planos de benefícios?

Por meio de carteira própria, adminis-
trada ou fundos de investimento privados 
até o limite de 20% do fundo para cada ad-
ministrador. Ou seja, está autorizada apli-
cação na ciranda financeira.

Os fundos garantidores dos benefícios não 
abrandam o grau de risco?

A legislação de previdência comple-
mentar prevê garantias aos investidores. 
No entanto, como demonstrado na Comis-
são Parlamentar de Inquérito dos Fundos 
de Pensão, que funcionou entre 2015 e 
2016, vários foram os problemas enfrenta-
dos pelos associados aos fundos de pensão 
no país, incluindo os quatro grandes - Pos-

talis (trabalhadores dos Correios), Petros 
(Petrobras), Funcef (Caixa Econômica Fe-
deral) e Previ (Bando do Brasil) – fruto de 
má gestão e até mesmo fraudes. Em 2017, 
os fundos somaram um rombo de mais de 
R$ 70 bilhões, segundo levantamento da 
Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc).

Instituído no regulamento para casos 
de morte, invalidez, deficiência, aposenta-
doria decorrente de atividade insegura ou 
insalubre, aposentadoria de mulheres aos 
55 anos ou sobrevida além do parâmetro 
da tábua de mortalidade, o FCBE (Fundo de 
Cobertura dos Benefícios Extraordinários) 
até garante o benefício, mas com drástica 
redução em relação aos critérios regulares 
de aposentadoria.

No resgate total do fundo a contribuição 
patronal também será resgatada?

O Fundo prevê a hipótese de resgate, mas 
somente parte da contribuição do patrocina-
dor poderá ser resgatada, deduzida do IRPF e 
das taxas estabelecidas no regulamento.

A aposentadoria continuará vitalícia?
O pagamento dos benefícios está asse-

gurado “por prazo certo, em meses, corres-
pondente à expectativa de sobrevivência 
do participante apurada, na data de sua 
concessão, a partir da tábua de mortalida-
de geral, segregada por sexo”. A referência 
nacional para a tábua de mortalidade é a 
do IBGE, que estima a expectativa de vida 
do brasileiro em 83, 84 anos de idade. Para 
quem viver mais que isso o valor do benefí-
cio será reduzido.

Questionamentos constitucionais

Tramitam no STF três ações diretas de 
inconstitucionalidade contra o Funpresp. 
As ADI 4863, 4885 e 5502 questionam a 
natureza privada da Fundação; sua institui-
ção por lei ordinária quando a Constituição 
estabelece que a criação se daria por lei 
complementar, com quórum qualificado; 
e a possibilidade de extinção da Fundação 
por autorização da Previc, que afronta o 
inciso XIX do artigo 37 da Constituição e a 
independência dos Poderes.


