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 Ato do Dia Nacional de 
Luta em 5 de dezembro 

do ano passado.

Em 2017 a unidade dos trabalhadores
derrotou a reforma da Previdência de Temer

Em 2017 a unidade dos trabalhadores
derrotou a reforma da Previdência de Temer

Com a abertura do processo eleitoral, servidores e trabalhadores do setor privado vão às ruas a partir de agosto para 
defender negociação coletiva e data-base, aposentadoria, direitos, emprego e revogação da EC-95. (Pág. 7)

Trabalhadores retomam 
unificação das lutas
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Jornal do Judiciário

Atividades previstas
02 a 05/8 – 22ª Plenária da Fenajufe, em Salvador.
06/8 - Reunião do Núcleo dos Oficiais de Justiça.
10/8 - Dia Nacional de Lutas com atos nos estados, 
convocado pelas centrais sindicais e os Fóruns de 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe) e Permanente de Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacate).
15 e 17/8 - 10° ReenconTRE, no 5° andar do 
Administrativo (Rua Dr. Falcão Filho, 121, Centro).
17 a 19/8 - Reunião da CSP-Conlutas, em SP.
18/8  - Reunião do Coletivo de Mulheres do Sintrajud, às 
10h, no auditório do Sindicato.
24/8 - Seminário sobre autogestão em saúde, promovido 
pelo Sintrajud, Amatra-2, TRT-2 e Escola Judicial da 2ª 
Região, às 14h, no auditório do Fórum Trabalhista Ruy 
Barbosa (Rua Marquês de São Vicente, 235, subsolo - 
Barra Funda).
30/8 a 02/9 - Seminário Nacional do Fonasefe sobre 
data-base, negociação coletiva e revogação da EC 95, no 
DF.
12/9 - Indicativo de Ato Nacional em frente ao STF, com 
caravanas a Brasília, pela data-base e revogação da 
EC-95.

Atividades realizadas desde o JJ575
04/7 - Reunião com o diretor-geral do TRE discutiu o 
plano de saúde e outras reivindicações.
19/7 - Coletivo de Mulheres participou do ato contra a 
criminalização do aborto, em SP.
20/7 - Reunião mensal com o presidente do TRT-2 para 
tratar demandas da categoria.
21/7 – Seminário sobre Comunicação Sindical.
22/7 - Corrida e Caminhada das Mulheres do Judiciário.

25/7 - Atividade sobre envelhecimento no século XXI e 
capitalismo, com o jornalista Jorge Félix, promovida pelo 
Núcleo de Aposentados e Pensionistas do Sindicato.

- Ato pelo Dia da Mulher Negra Latino-americana e 
Caribenha e de Tereza de Benguela, no Centro da capital.

O Judiciário, a verdade e a justiça

A “justiça” tem os 
olhos vendados aos 
desvios dos poderosos

No dia 4 de julho o Brasil foi condenado 
pela Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos por não ter investigado e punido os res-
ponsáveis pela tortura e assassinato do jorna-
lista Vladimir Herzog, no DOI-CODI em São 
Paulo em 1975.  A decisão considerou que a 
Lei da Anistia (6.683/1979) não poderia ter 
sido aplicada ao crime de tortu-
ra. O STF, que legitimou o bene-
fício da Lei 6.683/1979 a tortu-
radores, não se manifestou.

Em fevereiro último, o Mi-
nistério da Justiça indeferiu requerimento de 
anistia do padre e ex-professor da USP Jan Ho-
noré Talpe. A justificativa do ministro interino 
Torquato Neto foi de que, sendo estrangeiro, 
Talpe teria atuado politicamente quando era 
proibido e sido expulso do país com base no 
Decreto-Lei 417/1969.

Seguidor da doutrina da ação social católi-
ca, o padre professor ajudou a organizar lutas 
metalúrgicas e estudantis contra a ditadura 
empresarial-militar. Preso na invasão policial 

à moradia estudantil da Universidade de São 
Paulo, em 1967, Talpe foi demitido e expulso 
do país - pelo que pede reparação.

No dia 17 de julho, um juiz no Rio de Janei-
ro condenou 23 participantes das manifesta-
ções de 2013 a penas de 5 a 7 anos de prisão. 
Embora recorram em liberdade, os ativistas 

e seus apoiadores denunciam a 
criminalização dos movimentos 
sociais e pedem a absolvição de 
todos. Assim como do jovem ca-
tador de materiais recicláveis Ra-

fael Braga Vieira, o único preso das ‘jornadas 
de junho de 2013’.

Os casos acima desnudam o quanto nosso 
sistema penal é seletivo. Propaga-se o medo da 
impunidade no país com a terceira maior po-
pulação carcerária do mundo - 60% pobres e 
negros como Rafael Braga - mas a “justiça” tem 
os olhos vendados aos desvios dos poderosos. 
Heranças do escravismo colonial e de um país 
que virou às costas à verdade, memória e justi-
ça sobre suas ditaduras.

Leia nossas matérias especiais em www.sintrajud.org.br/category/imprensa/especiais/

O Sindicato 
firmou nes-
te mês de ju-
lho convênio 
com a Bluefit 
A c a d e m i a , 
que assegura 
aos associados 
descontos para 
realização de 
exercícios fun-

cionais, musculação, dança, ginástica e artes 
marciais.

São oferecidas unidades no Centro, zonas Sul, 
Oeste e Leste da Capital, ABC, Baixada Santis-
ta, Guarulhos, Jundiaí e Osasco. E se você viajar 

mas não quiser abandonar a rotina de exercícios, 
a academia dispõe de unidades em Belo Hori-
zonte, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Piauí.

Além deste há outros convênios com acade-
mias, agências de turismo, acupuntura, aten-
dimento psicológico, odontologia, óticas, ser-
viços de beleza e estética, RPG (reeducação 
postural global), corretoras de seguro, cursos 
preparatórios para concursos, escolas de idio-
mas e de música, educação infantil e universitá-
ria, hotéis, parques e pousadas. Acesse a relação 
na página do sindicato na internet e saiba mais.

Você que é associado na capital, Grande São 
Paulo ou interior também pode sugerir novas 
parcerias pelo site ou pelo e-mail <convenio@
sintrajud.org.br>. Basta ser sindicalizado.

Convênio com academia garante 
descontos em diversas regiões do país

Claudia Vilapiano

Aberta no dia 21 de julho, no Centro Cultural 
dos Correios, a exposição ‘Dom Paulo Evaristo 
Arns: 95 anos’ relembra a trajetória do cardeal 
de São Paulo que foi um dos símbolos da gui-
nada de setores da Igreja Católica para a luta 
contra a ditadura empresarial-militar no Brasil. 
A exposição apoiada pelo Sintrajud e outras 
entidades é gratuita e está aberta à visitação de 
terça a domingo, das 11h às 17h, até o dia 23/9. 

O Centro Cultural dos Correios fica na Av. 
São João, s/nº, Centro da capital.

Exposição apoiada pelo Sintrajud
homenageia Dom Paulo Evaristo Arns

Claudio Cammarota
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PREVIDÊNCIA

Servidores disseram ‘não’ à 
Funpresp-Jud

Adesão foi baixa em todas as Fundações criadas a partir do regime de previdência complementar instituído por Dilma em 2012.

Luciana Araujo

Levantamento realizado pela re-
portagem do Sintrajud junto aos tri-
bunais em São Paulo e à Fundação 
de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal do Poder 
Judiciário demonstram a rejeição da 
categoria à migração ao Regime de 
Previdência Complementar (RPC). 

Às vésperas do fim do segundo 
prazo legal, os pedidos de cálculo de 
estimativa do valor do ‘Benefício Es-
pecial’ ao qual os servidores ingres-
santes antes de 14/10/2013 fariam 
jus se mudassem de regime era baixo 
em todos os tribunais.

As adesões à Funpresp-Jud e à 
fundação correlata que administra 
o fundo no Executivo e Legislativo 
também estavam baixíssimas. O Mi-
nistério do Planejamento estimava 
que cerca de 420 mil servidores do 
Executivo poderiam ter migrado. 
Pouco mais de 6 mil o fizeram.

A Advocacia Geral da União vai 
recorrer contra as liminares de sus-
pensão do prazo expedida pelas 
Justiça Federal de Santa Catarina na 
sexta-feira (28) e outros juízos. 

Adesão até hoje ficou em 8% em 
SP e migração é residual 

Em São Paulo, todos os participan-
tes da Funpresp-Jud somam pouco 
mais de 8% do quadro do Judiciário 
Federal e MPU entre os que aderi-
ram até o dia 27 de julho. E a maioria 
esmagadora é de servidores que en-
traram no Poder após 14/10/2013. 
De acordo com a Fundação, dos 
1186 participantes nos três ramos 
do Judiciário no Estado, 1165 são in-
gressantes após o regime que limita 
a aposentadoria ao teto. Ou seja, o 
número de “migrantes” de regime é 
residual. (ver gráfico).

Na avaliação do dirigente do Sindi-
cato Tarcísio Ferreira, “mesmo diante 
das ameaças de novas contra-refor-
mas, as pessoas não se dispuseram a 
abrir mão de seus regimes, onde está 
assegurada a expectativa de direito. 
Se as regras da previdência pública, 
que são constitucionais, podem ser 
mudadas como a propaganda ame-
aça, na previdência complementar 
tudo pode mudar também de forma 
mais fácil, pois não há exigência de 
quórum qualificado no Congresso 
Nacional para alteração de regras 
previstas só nos regulamentos dos 

A Funpresp-Jud hoje

No dia 25 de junho o Conselho da Justiça Federal retomou o 
julgamento do processo que analisava, entre outros assuntos, o 
caráter do ‘Benefício Especial’ a ser pago aos servidores que mi-
grarem para o RPC tendo ingressado no serviço público antes de 
14/10/2013. A polêmica principal do processo administrativo 
17/2018 é se a parcela tem caráter indenizatório ou previdenciário.

A consulta específica sobre a natureza da parcela, no entanto, 
foi retirada pela Associação dos Juízes Federais (Ajufe) e, portanto, 
o mérito do julgamento ficou prejudicado.

O assunto segue tema de controvérsia que tem repercussão na taxa-
ção do imposto de renda, aplicabilidade sobre o 13° salário, entre outras.

No mês passado o Fonacate (Fórum Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Estado) demonstrou que a simulação feita pelo 
site do Ministério do Planejamento para servidores do Poder Exe-
cutivo gerava um valor estimado 10% maior do que os trabalha-
dores efetivamente teriam direito se migrassem ao RPC. O assunto 
foi destacado em primeira mão pelo ‘Blog do Servidor’ do jornal 
‘Correio Braziliense’ e caiu como uma pá de cal sobre a propaganda 
governamental da ‘segurança’ e atratividade do RPC.

Várias associações e pessoas físicas entraram com ações judi-

ciais a partir desta divulgação. Até a conclusão desta edição uma 
juíza do Trabalho da 10ª Região havia obtido liminar suspendendo 
o limite de prazo de adesão “até  que  haja manifestação  (admi-
nistrativa  ou  judicial)  definitiva  e vinculante  da União  para  o  
órgão  funcional  da  Autora  “competente  da  União”  e futuro  res-
ponsável  pelo  pagamento  do  “benefício  especial”. E o Sindicato 
dos Trabalhadores do Judiciário Federal de Santa Catarina obteve 
o mesmo efeito para todos os servidores do Judiciário, Executivo e 
Legislativo em nível nacional, entre outras ações.

O advogado Rudi Cassel e o coordenador jurídico do Sintrajud, 
César Lignelli, alertam para a fragilidade do instrumento liminar 
em uma situação como essa, pois o STJ e o STF já votaram contra 
tal solução.

ERRATA: No encarte especial sobre a Funpresp-Jud publica-
do na edição 575 do Jornal do Judiciário, informamos que 
o julgamento no CJF se daria em 25/7 - conforme informações do 
Conselho. Na realidade, sessão extraordinária foi realizada em 25 
de junho e no mês de julho, no dia 12, ocorreu somente a publica-
ção do voto retificador proferido pela ministra Laurita Vaz.

Caráter do ‘Benefício Especial’ segue incógnito

fundos. E as ‘regras’ do merca-
do não são nem previsíveis no 
longo prazo”.

Poucos pedidos de cálculo
O Sindicato também pediu 

aos tribunais informações so-
bre o número de pedidos de 
cálculo simulado do ‘Benefício 
Especial’ a que o servidor pode-
ria ter direito caso migrasse ao 
RPC. Ressaltando que os pedi-
dos de cálculo do ‘BE’ não sig-
nificam efetivamente migração, 
os dados evidenciam mais uma 
derrota dos governos na tenta-
tiva de desmonte da Previdên-
cia pública.

Rudi Cassel, assessor jurídico da 
Fenajufe e do Sintrajud, alerta que 
mesmo que o governo reabra o 
prazo de adesão, as condições para 
servidores que não têm pelo menos 
12 anos para se aposentar são fran-
camente desfavoráveis à migração. 
Além de aumentar o valor descon-
tado, somadas as contribuições ao 
RPPS e ao RPC, o servidor teria que 
contribuir por mais tempo. 

“A limitação temporal para a mi-
gração dos que entraram antes de 
14/10/2013 pareceu um meio de for-
çar a decisão, mas revelou -se uma es-
tratégia equivocada que gerou muita 

confusão e pouca adesão. Acredito 
que mais adiante o Governo oferece-
rá outra oportunidade de migração, 
mas isso não mudará o fato de que a 
maioria das simulações dos servido-
res antigos não apresenta indicação 
favorável de migração”, aponta. 

O advogado ressalta ainda que 
“o STF demonstrou não simpatizar 
com reabertura ou prorrogação ju-
dicial de prazo ao julgar o pedido 
cautelar na ADI 4885. Nada auto-
riza a considerar que o caráter irre-
vogável e irretratável da migração 
será modificado pelo Judiciário 
apenas porque o prazo será rea-

berto (novamente) no futuro.  Para 
aqueles que migrassem com simu-
lação equivocada (apresentando 
valor maior por erro de cálculo, 
por exemplo) o vício até autoriza-
ria anulação. E os demais? Como 
regra, considero temerária a deci-
são pautada em eventual e incerta 
demanda judicial. A decisão exige 
uma simulação matemática, e ape-
nas com base nela e na consciência 
de que não há segurança absoluta 
na Previdência Complementar um 
servidor que não esteja submetido 
ao teto do RGPS poderia pensar 
em migrar”, avalia. (LA)

Se aberto novo prazo, advogado alerta 
necessidade de manter precaução 
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Como ficou a LDO para 
2019 em relação aos 

serviços públicos

Luis Macedo - ABr

Hélcio Duarte Filho

Desde que foi aprovada, no final de 2016, jamais 
ficou tão evidente o que pode significar a aplica-
ção da Emenda Constitucional 95 para os servi-
ços públicos e os servidores. O texto substitutivo 
ao projeto de diretrizes para o orçamento de 2019 
levado a voto no plenário do Congresso Nacional, 
vedava quaisquer reajustes, concursos públicos e 
o provimento de cargos, inclusive para reposição 
de vagas abertas por aposentadorias.

A pressão dos sindicatos, boa parte reunida no 
Fonasefe (Fórum das Entidades Sindicais Nacio-
nais dos Servidores Públicos Federais), do qual o 
Sintrajud participa, conseguiu reverter em parte o 
desastre. Foram 15 horas de presença ininterrup-
ta de servidores no Congresso Nacional naquele 
dia 11 de julho.

“Num dia longo e desafiador, fizemos um esfor-
ço desde as primeiras horas para articular apoios 
a alterações na LDO. Após a manutenção das res-
trições na Comissão Mista de Orçamento, senti-
mos o cansaço e desânimo se instalarem em vá-
rios dos nossos, mas o esforço de conversar com 
os parlamentares até a última hora foi fundamen-
tal para garantir a mudança de posicionamentos 

no Plenário”, analisou o servidor Adilson Rodri-
gues, da Justiça Federal de Santos e coordenador-
-geral da Fenajufe.

Apesar do sucesso parcial da empreitada e do 
esforço das direções sindicais, confirmou-se o 
que representa um regime fiscal que restringe por 
20 anos a majoração das despesas primárias da 
União à atualização monetária, enquanto man-
tém os cofres abertos para despesas com juros das 
dívidas públicas.

Relatório recém-divulgado assinado pelo mi-
nistro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da 
União, analisando os números financeiros da 
União em 2017, aponta para o colapso dos ser-
viços públicos num prazo de seis anos. Inclusive 
com riscos para o pagamento de salários e conti-
nuidade de programas sociais.

O cenário fez com que o Fórum das Entidades 
Sindicais Nacionais dos Servidores Públicos Fe-
derais elegesse como prioridade a luta pela revo-
gação da Emenda Constitucional 95, que integra 
a campanha salarial unificada da categoria. A mo-
bilização, ainda incipiente, já se mostrou decisiva 
na votação da LDO. Mas precisa crescer, e muito, 
para de fato colocar em xeque as barreiras orça-
mentárias em vigor.  

NACIONAL

LDO expõe reflexos da EC 95 sobre 
serviços públicos

Mobilização de sindicatos têm papel destacado para impedir vedação a reajustes e contratações, mas texto confirma
que teto de gastos põe em risco a existência de serviços públicos  

Se a vedação imediata a quaisquer reajustes ou reestrutu-
rações com impacto financeiro foi derrubada pela mobiliza-
ção na votação da LDO, a política de restrições aos concursos 
públicos e ao provimento de cargos e funções não foi total-
mente excluída do texto.

Um artigo que acabou mantido diz que as autorizações 
referentes ao provimento de cargos ficariam restritas basica-
mente à reposição de vagas em cinco áreas (saúde, educação, 
segurança, defesa e diplomacia) ou em caso de concursos 
públicos que expirem em 2019 e tenham sido publicados até 
30 de junho de 2018, limitadas às vagas previstas nos editais. 

Outro aspecto negativo do texto aprovado é a vedação de 
reajustes para auxílio-alimentação e pré-escolar. “O gover-
no quer impor restrições e conseguiu aprovar um texto que 
mantém limites ainda severos, teremos que combater isso 

em todas as frentes possíveis”, avalia o servidor Tarcísio Fer-
reira, da direção do Sintrajud.

Para o assessor parlamentar da Fenajufe Thiago Queiroz, o 
texto final da LDO acaba dando margem a mais de uma in-
terpretação nos aspectos relacionados aos servidores, quanto 
aos cargos e quanto aos reajustes - já que, ao contrário das 
diretrizes dos últimos anos, embora não proíba, não traz a 
previsão de possíveis aumentos.

Quanto aos cargos, traz no item mantido uma contradição 
em relação ao que pretendia o legislador, já que a supressão 
do artigo 92-A deixou clara a intenção dos parlamentares 
de derrubar a vedação prévia a concursos e contratações. 
Aspectos que estarão outra vez em disputa na definição da 
Lei orçamentária de 2019. Tende a prevalecer o resultado dos 
enfrentamentos políticos e a mobilização pode ser decisiva.

Disputa orçamentária segue indefinida

Plenário do Congresso Nacional durante a votação da LDO.

Reajustes anteriores à EC 95

A LDO veda quaisquer reajustes nos valores de 
auxílios alimentação e pré-escolar (artigo 110). 

Benefícios

A mobilização derrubou a vedação a reajustes ou 
reestruturações de carreiras que tenham impacto 
financeiro, mesmo que posteriores a 2019. Inserida 
pelo relator, a vedação contrariava, inclusive, a 
previsão constitucional de revisão geral. 
Pela primeira vez, no entanto, a LDO não prevê 
explicitamente a possível revisão geral dos salários. 

Reajustes salariais1

O mesmo artigo derrubado proibia concursos e 
provimento de cargos. Outro, em contradição, os 
restringe à reposição de vacâncias na educação, 
saúde, segurança, defesa e diplomacia; admissões 
decorrentes de concurso com prazo improrrogável 
em 2019 e edital publicado até 30/6; e reposição de 
vacâncias que não gerem despesas adicionais.

Provimento de cargos

A determinação introduzida pelo relator, 
de redução do orçamento de custeio 
administrativo, inicialmente de 10%, 
posteriormente de 5%, foi derrubada na 
votação do texto final da LDO em plenário. 

Custeio

 O que é a LDO?
A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece, 
entre outros aspectos ligados às políticas públicas, 
parâmetros para definição da Lei Orçamentária 
Anual da União (LOA). Vem sendo utilizada por 
sucessivos governos para comprimir investimentos 
sociais (caso do veto aos benefícios dos servidores) e 
redirecionar recursos dos serviços públicos e políticas 
sociais. O principal mérito da atuação das entidades 
sindicais do funcionalismo na votação do texto final 
da LDO foi eliminar restrições e vedações explícitas a 
reajustes, reestruturações de carreiras e provimento 
de cargos.  A disputa em torno do tema, porém, 
segue na elaboração da LOA, até o final do ano, e no 
modo como a EC 95 será ou não aplicada.

5

6

2

3

4

A LDO exclui os impactos dos reajustes do PJU 
e MPU (leis 13316 e 13317) dos limites das 
propostas orçamentárias. No entendimento 
defendido por direções sindicais,  isto está 
previsto na EC 95, mas as administrações evitam 
se posicionar nestes termos.
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Fórum dos Servidores investe 
na luta pela data-base

CAmPANhA

Federação volta a cobrar da presidente do STF instalação da comissão de negociação; 
Garantir a retomada da data-base também passa por derrotar a EC-95.

Servidores do Judiciário no ato em frente ao STF pela data-base, no dia 20 de julho.

Hélcio Duarte Filho

A luta pela data-base vem ganhando corpo 
na atuação conjunta das entidades no Fórum 
dos Servidores (Fonasefe). Por um lado, há um 
projeto de lei em tramitação no Senado Federal 
que torna crime de responsabilidade o não en-
vio ao Legislativo da revisão anual de salários 
pelo chefe do Executivo. Por outro, pressiona-
-se o Supremo Tribunal Federal a julgar a ação 
que cobra indenização pelo descumprimento 
da revisão constitucional. 

Nos embates em torno da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2019, ganhou mais visibili-
dade a constatação de que a luta pela data-base 
ou mesmo por uma nova revisão nos planos de 
carreiras, para compensar perdas salariais acu-
muladas, passa impreterivelmente pelo comba-
te simultâneo à Emenda Constitucional 95, que 
congela os orçamentos primários até 2036.

O Fonasefe prepara um ato nacional em Bra-
sília na data de posse do ministro Dias Tóffoli 
na Presidência do STF, em 12 de setembro.

A Fenajufe também cobra da presidente do 
Supremo, ministra Cármen Lúcia, a reinstala-
ção da comissão interdisciplinar na qual tam-
bém estariam em debate as perdas salariais e 
relativas à carreira. O tema será abordado na 
plenária nacional da Federação, de 2 a 5 de 
agosto, em Salvador.   

STF diz ao Congresso que vedação 
à revisão salarial é inconstitucional

Ofício remetido por Cármen Lúcia ao presi-
dente do Congresso Nacional, senador Eunício 
Oliveira, na véspera da votação da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, foi taxativo: "O direito à 
revisão geral anual é direito constitucional do 
servidor público, expressamente previsto no 
art. 37, inc X, da Constituição da República, não 
sendo possível a sua supressão por lei ordinária”.

O mesmo documento contestava o corte de 
10% no custeio, as vedações aos concursos e ao 
provimento de cargos. "O relatório final apre-
sentado destoa das regras estabelecidas pela 
Constituição da República para a redução de 
despesas, impondo a todos os órgãos da Admi-
nistração Pública Federal medidas sancionató-
rias previstas apenas para os órgãos que não 
conseguirem alcançar os objetivos constitucio-
nais”, diz outro trecho.

Sabe-se que o Poder Judiciário também 
atuou para que a LDO excluísse do cálculo 
dos limites orçamentários o impacto da últi-
ma parcela do reajuste dos servidores, prevista 
para janeiro de 2019, o que acabou aprovado. 
Essa interpretação da EC 95, aliás, foi levada às 
direções dos tribunais e conselhos superiores, 
no final de 2017, por representantes de sindi-
catos, entre eles o Sintrajud. E o Sindicato co-
bra coerência na efetivação do direito.

Valcir Araújo



6 - Jornal do Judiciário Terça-feira, 31 de julho de 2018

CATEGORIA

 Servidor do Judiciário quer um país mais 
justo, com preservação de direitos

 Corrupção, educação, desigualdade social, segurança pública e saúde são os maiores problemas 
do país para a categoria; Reformas e governo Temer são repudiados pela maioria.

Shuellen Peixoto

A situação política brasileira é 
uma das grandes preocupações 
da categoria. A pesquisa revelou 
que a absoluta maioria dos servi-
dores opina que os maiores pro-
blemas do país são a corrupção, 
educação, desigualdade social, 
segurança pública e saúde. E 7 

em cada 10 servidores desapro-
vam o governo federal e o presi-
dente Michel Temer. 

Há momentos no país que es-
tas variáveis – governo e a pes-
soa que ocupa o cargo de chefe 
do Poder Executivo - recebem 
avaliações diferentes. Mas, neste 
caso, a categoria acha que ambos 
são desastrosos. 74% dos servi-

Realizada pela Huno Consultoria 
e Treinamentos por contratação do 
Sindicato, a pesquisa teve o objetivo 
de aproximar cada vez mais o Sintra-
jud e a categoria, conhecendo o perfil 
político e social dos servidores. Outros 
estudos já tinham sido realizados an-
teriormente. Mas o último datava de 
2011, e era perceptível que a compo-
sição dos trabalhadores do Judiciário 
Federal havia mudado bastante. A 
atual diretoria pretende realizar pes-
quisas menos espaçadas para manter 
o Sindicato sempre sintonizado com 
os anseios dos trabalhadores. E agra-
dece a todos e todas que participaram 
respondendo ao questionário.

A direção que assumiu a gestão 
em julho do ano passado considerou 
a pesquisa imprescindível para “me-
dir” a proximidade entre o Sindicato 
e os trabalhadores. “Estamos sempre 
em busca de construir um Sindicato 
que esteja sempre mais próximo da 
categoria, por isso, fizemos a pesquisa 
para saber o que pensam os servidores 
e quais os principais anseios, para as-
sim compreender as melhores formas 
de fazer o sindicato avançar”, afirmou 
Henrique Sales, diretor do Sintrajud e 
servidor do TRT.

Os resultados foram obtidos por 
meio de uma amostra representativa 
do conjunto da categoria sorteada a 
partir dos 966 questionários recebi-
dos, guardando a proporção dos tra-
balhadores lotados em cada local de 
trabalho na capital, Baixada Santista 
e no interior.

Durante 40 dias, uma equipe de 
pesquisadores conversou e colheu as 
respostas dos servidores da capital e 
da Grande São Paulo, além das cida-
des de Araçatuba, Bauru, Campinas, 
Marília, Presidente Prudente, Ribeirão 
Preto, Santos (Justiça Federal e Justiça 
do Trabalho), São José do Rio Preto, 
São José dos Campos e Sorocaba. Pela 
primeira vez na história do Sindicato, a 
pesquisa também foi disponibilizada 
no formato online, permitindo assim, 
a maior participação da categoria.

Este é um dos instrumentos que a 
diretoria pretende lançar mão mais 
vezes. “Nosso objetivo é fazer uma 
pesquisa sobre a saúde dos trabalha-
dores do judiciário federal em geral 
no ano que vem. E já vamos retomar a 
pesquisa de saúde e condições de tra-
balho dos oficiais de justiça”, destacou 
Henrique.

O relatório da pesquisa e o restante 
dos resultados serão divulgados nas 
próximas edições do Jornal do 
Judiciário e no site do Sindicato 
(www.sintrajud.org.br). (SP)

O Sintrajud também quer saber 
mais sobre a saúde e as condições 
de trabalho dos oficiais de justiça. 
Para isso, o Sindicato prepara um 
amplo levantamento a partir de 
respostas dos próprios servidores.  

A pesquisa abordará questões 
relativas à saúde do servidor, con-
texto de trabalho, assédio moral, 
condições específicas do desenvol-
vimento das tarefas dos oficiais de 
justiça, idade e tempo de serviço.  
O questionário será enviado aos 
servidores por e-mail.

Problemas técnicos solucionados
A pesquisa deveria ter aconteci-

do em 2017, no entanto, por pro-
blemas técnicos, não foi possível o 
envio do questionário. Após con-

tato com os tribunais, foi solucio-
nado o bloqueio das mensagens 
enviadas pelo Sindicato aos en-
dereços eletrônicos institucionais 
dos oficiais de justiça. A coleta de 
dados da pesquisa terá início nos 

próximos dias.
Acompanhe as informações no 

site do Sindicato (www.sintrajud.
org.br). E em caso de dúvidas, entre 
em contato pelo e-mail <daniel@
sintrajud.org.br>.  (SP)

A pesquisa

Nova pesquisa vai revelar condições de 
saúde e trabalho dos oficiais de justiça

Problemas técnicos que impediram realização do estudo ano passado foram solucionados, e 
questionário será enviado por e-mail para o segmento.

dores do Judiciário Federal em 
São Paulo avaliam o governo 
federal como ruim ou péssimo. 
Quando tratamos da avaliação 
do presidente, os números au-
mentam ainda mais, são 77% dos 
servidores que reprovam Michel 
Temer.

Já o Congresso Nacional tem 
91% de reprovação entre os ser-
vidores, muito maior que a pró-
pria avaliação do restante da 
população, que era de 60% na 
pesquisa Datafolha realizada em 
dezembro do ano passado.

As avaliações sobre o Poder 
Judiciário como instituição divi-
dem a categoria, com 21% con-
siderando-o bom/ótimo, 47% 
avaliando como regular a ação 
do Poder e 30% apontando que 
seria ruim/péssimo.

Da mesma maneira, todas as 
medidas que atacam os direi-
tos, como as reformas e medi-
das de ajuste fiscal, também são 
rechaçadas pelos servidores. 
Por exemplo, 72% discordam 
da Reforma da Previdência. A 
categoria também é contrária a 
Reforma Trabalhista (59%) e à 
Emenda Constitucional 95, do 
teto dos gastos (48%).

Sobre formas de governo, 71% 
dos servidores responderam que 
preferem a democracia a qual-
quer outro regime.

Servidoras em manifestação contra as reformas em 2017.

Kit Gaion
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 mOBILIZAÇÃO

 Dia 10 de agosto: trabalhadores de 
todo o país vão às ruas dizer: Basta!

São Paulo retoma Fórum de Servidores Públicos e terá ato unificado na Avenida Paulista, em frente à Fiesp, às 10h.

O dia 10 de agosto deste ano pro-
mete dar um novo fôlego às ma-
nifestações contra os ataques dos 
governos federal, estaduais e mu-
nicipais, e também nas lutas dos 
trabalhadores do setor privado. Ba-
tizada pelas centrais sindicais que 
convocam manifestações em todos 
os estados do país como “Dia do 
Basta!”, a jornada unificada vai des-
tacar reivindicações diversas.

A reforma trabalhista e a manu-
tenção da reforma da Previdência 
na pauta do mercado, governos e 
candidaturas do status quo; a po-
lítica de preços dos derivados de 
petróleo; e a privatização de esta-
tais como a Eletrobrás estarão na 
pauta. Junto com a luta pelo direi-

to à negociação coletiva e respeito 
à data-base nos serviços públicos, 
a revogação da Emenda Constitu-
cional 95 e a defesa do emprego, 
do funcionalismo das aposenta-
dorias e dos direitos trabalhistas.

O Sintrajud e a CSP-Conlutas 
estão participando das articula-
ções para a data. E em São Paulo 
o Sindicato vem sediando a reto-
mada do Fórum dos Servidores 
Públicos Federais, para reunir as 
categorias do funcionalismo da 
União e buscar unidade também 
com servidores estaduais, muni-
cipais e funcionários das estatais 
com vistas à realização de mobili-
zações e atividades que fortaleçam 
as reivindicações de todos.

SAÚDE

Problemas nas licitações do 
TRE e TRF seguem

Vencedora do pregão é desclassificada no TRF e minuta do 
edital na Eleitoral atrasa novamente.

Quando concluíamos esta 
edição do Jornal do Judiciário 
a NotreDame Intermédica foi 
desclassificada na licitação para 
contrato de novo plano de saú-
de quinquenal para servidores 
e magistrados da capital e algu-
mas cidades da Baixada Santista, 
Grande São Paulo, Vale do Pa-
raíba e região metropolitana. A 
empresa foi retirada da disputa 
por não cumprir exigências do 
edital quanto à rede credenciada 
dos planos A e B. A Amil, que 
administra atualmente a assis-
tência em saúde no TRF e teve o 
contrato prorrogado até novem-
bro em função da dificuldade 
do Tribunal em concluir a lici-
tação iniciada em 23 de março, 
foi então classificada. Agora a 
Administração negocia valores e 
cobertura, embora a NotreDame 
ainda possa recorrer da decisão e 
impugnar o certame. 

O Sintrajud continua acompa-
nhando a licitação e buscando ga-
rantir que os servidores tenham 
assistência médica de qualidade e 
segurança. As informações sobre 
o processo serão disponibilizadas 
regularmente no site do Sindicato 
e pelo WhatsApp.

A licitação para assistência mé-

dica aos servidores do interior 
ainda está sendo refeita também, 
depois que nenhuma empresa se 
apresentou ao pregão.

Justiça Eleitoral
No TRE, a Diretoria-Geral 

informou no último dia 27 que, 
mais uma vez, o prazo para pu-
blicação da minuta do edital de 
licitação do plano não será cum-
prido. Em reunião no dia 4/7 
com a direção do Sindicato, o 
diretor-geral, Claucio Cristiano 
Abreu Corrêa, tinha prometido 
para o final de julho a divulga-
ção do documento. O Sindica-
to voltará a cobrar agilidade no 
processo e a realização de efetivo 
debate com a categoria sobre as 
condições do contrato.

Das demandas assumidas pela 
Administração do TRE até o 
momento, as únicas que se efeti-
varam foram a reconstituição do 
Conselho de Cartórios, o abono 
dos dias de jogos do Brasil na 
Copa e o reajuste dos auxílios 
alimentação e creche, que pas-
saram a ser de R$ 910,08 e R$ 
719,62, respectivamente, a partir 
de 1º de junho de 2018. O paga-
mento foi efetuado na folha de 
pagamento de julho.

INTEGRAÇÃO E LUTA

Corrida, Marcha, atos e debates 
marcaram mês de Julho no Sintrajud

Servidoras participaram do ato em celebração à líder 
quilombola Tereza de Benguela e manifestação contra a 

criminalização do aborto; Aposentados debateram realidade.

O mês de julho foi marcado por 
uma série de atividades promovi-
das pelo Sindicato para aproximar 
a categoria e fortalecer a organiza-
ção setorial.

 O Coletivo de Mulheres parti-
cipou do ato contra a criminaliza-
ção do aborto, no dia 19, na capital, 
como parte das jornadas latino-ame-
ricanas inspiradas nas argentinas que 
conquistaram em junho a aprovação 
da política pública na Câmara dos 
Deputados daquele país e que se mo-
bilizam para fazer valer a decisão no 
Senado portenho, em votação no dia 
8 de agosto. No dia 22, elas realiza-
ram uma edição especial do Clube 
de Corrida, no elevado Presidente 
João Goulart. Além disso, no dia 25 
de julho mulheres do Judiciário Fe-
deral estiveram na Marcha das Mu-

lheres Negras, que homenageia o 
Dia Nacional de Tereza de Benguela 
e Dia das Mulheres Negras Latino-
-americanas e Caribenhas. 

A comunicação sindical tam-
bém esteve em debate no seminá-
rio realizado pelo Sindicato no dia 
21, com a presença de servidores, 
dirigentes, especialistas e os pro-
fissionais do setor no Sintrajud. A 
cobertura completa está no site.

E o Núcleo de Aposentados en-
cerrou o mês com uma palestra 
sobre envelhecimento no século 
XXI e capitalismo, com o jornalis-
ta Jorge Félix. Ocorrida no dia 25 
à tarde, antes do ato das mulheres 
negras, a atividade concluiu os de-
bates iniciados no Encontro Esta-
dual do segmento que aconteceu 
em maio na cidade de Avaré.

 Saiba mais sobre todas essas atividades na página do Sindicato na internet: www.sintrajud.org.br).

Cadastre-se no site e toda sexta-feira tenha o 

Boletim Eletrônico do Sintrajud no seu e-mail. 

Ou envie seu nome e lotação em mensagem 

para o telefone (11) 99128-5217 e salve este 

número na sua agenda de contatos.
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O Sindicato patrocinou ações de-
claratórias para assegurar a três ser-
vidores ingressantes no Judiciário 
após 14/10/2013, mas oriundos de 
regimes próprios estadual ou mu-
nicipal, o direito de permanecer no 
regime anterior à criação da Previ-
dência Complementar.

Nas três ações foi reconhecido o 
direito dos servidores, dado que não 
tiveram descontinuidade na transi-
ção ao Poder Judiciário Federal. Es-
ses trabalhadores tinham sido obri-

gados pelo TRT-2 a aderir ao RPC 
ou inseridos indevidamente no regi-
me do teto.

 O sindicato obteve liminares em 
2016, e só em 2017 o CJST e o STF 
reconheceram o direito. As justiças 
Federal e Eleitoral já reconheciam.

Uma das beneficiadas, Natália 
Magnago Morosini, afirmou: “enten-
do ser a justiça fazendo justiça, ten-
do em vista já ser servidora pública 
desde 2011, e a Constituição Federal 
não restringir o conceito de servidor 

público apenas ao ente federal, não 
sendo competência de um órgão pú-
blico o fazer aos seus servidores”.

O advogado e coordenador Jurí-
dico do Sindicato, César Lignelli, 
explica que “o CSJT tinha um en-
tendimento contrário e tivemos 
que entrar com as ações porque os 
servidores iam perder o direito à 
integralidade depois de terem con-
tribuído já por boa parte da vida 
profissional sobre a integralidade 
dos vencimentos”. 

Ações garantiram vitórias previdenciárias
 Ingressantes no Poder Judiciário após a instituição da Funpresp-Jud, mas oriundos das esferas 
estadual ou municipal, conquistaram permanência no regime sem limitação ao teto do RGPS.

JURÍDICO

AÇÃO

REQUERImENTOS

Atuação do Sintrajud acelera nomeações
Sindicato e aprovados nos últimos concursos dos tribunais agiram em diversas frentes em 
conjunto, o que garantiu posses dos novos servidores antes do vencimento dos concursos.

“Estava desanimada e não acre-
ditava mais na nomeação, só passei 
a acreditar e ver com outros olhos 
quando percebi que o Sindicato era 
composto de servidores que tinham 
interesse em auxiliar os outros cole-
gas e efetivamente comprometidos 
com a prestação da atividade jurisdi-
cional da Justiça do Trabalho”, esta é 
a opinião de Clarissa de Barros, uma 
das servidoras nomeadas em junho 
no TRT.

Clarissa é parte dos empossados 
no primeiro semestre de 2018, após 
ação do Sindicato.

 Os últimos concursos do TRT-2 

e do TRF-3 venceram 
em junho deste ano. O 
problema que chamou 
a atenção do Sindica-
to é que, diferente dos 
concursos anteriores, 
diante dos cortes dos 
gastos, as administra-
ções passaram a nome-
ar menos e o déficit de 
pessoal aumentou.

O Sindicato, passou a 
reunir com comissões de aprovados, 
levando em audiências com a Ad-
ministração representantes dos con-
cursados. Além dos requerimentos e 
ação junto aos Tribunais Superiores. 
Assim foi garantida a ocupação de 
parte dos cargos vagos e nomeações 
ainda no primeiro semestre. 

Além de 83 vagas do TRT, foram 
autorizadas 36 nomeações no TRF. 
Não solucionaram o problema, mas 
garantiram direitos e ajudaram no 
quadro deficitário de pessoal.

Para a servidora do TRF Laís Sil-
veira Takahashi, nomeada em junho 

deste ano, a pressão política do Sin-
dicato foi fundamental. “Na reunião 
com o assessor da Presidência ficou 
evidente que a intenção do Sindicato 
era garantir as nomeações por conta 
do déficit de servidores e da sobre-
carga dos colegas. Não ter as nome-
ações traria um prejuízo para todo 
mundo”, destacou.

“Se não fosse a ação do Sintrajud 
possivelmente não seria nomeado. 
Então acho que além de facilitar os 
trâmites, o Sindicato foi fundamen-
tal para nos dar ânimo porque sen-
tíamos que não estávamos sozinhos”, 
lembrou Júlio Cezar Ribeiro, servi-
dor do TRT. 

O Sindicato também busca garan-
tir novas nomeações no TRE. Em 
contato o Setor de Monitoramento 
de Pessoal do Tribunal, foi informa-
do que das nomeações autorizadas a 
partir de abril pelo TSE, foram des-
tinados a São Paulo apenas 7 cargos 
(5 analistas e 2 técnicos), mas a Ad-
ministração ainda não definiu a data 
das nomeações.

Relação atualizada 
de iniciativas do 

Sindicato

Licença Maternidade – Mais 
uma servidora do TRT-2 con-
seguiu vitória em processo que 
assegurou a prorrogação da li-
cença, sem prejuízo dos venci-
mentos, em virtude de prema-
turidade. A ação foi proposta a 
partir do sucesso obtido no pro-
cesso movido em defesa da asso-
ciada Natália Bohrer Rodrigues. 
Anteriormente o Sindicato já ha-
via garantido extensão de licença 
paternidade a um servidor.

 
Correção na tabela da Lei 

13.317/2016 – O Sindicato pro-
tocolou requerimento em todos 
os tribunais pedindo a imediata 
correção dos valores pagos aos 
analistas judiciários classe C pa-
drão 13 a partir da incorpora-
ção da sexta parcela do reajuste. 
O documento pede a correção 
imediata, com o pagamento de 
todos os reflexos devidos – par-
celas vencidas e vincendas, com 
os acréscimos pertinentes.

Redução da jornada para 
amamentação – O Sindicato 
segue cobrando a redução da 
jornada para servidoras em fase 
de amamentação, nos mesmos 
moldes obtidos pelo Sindicato 
no TRT-2.

Abonos - O TRT-2 atendeu 
ao requerimento do Sintrajud e 
formalizou que o entendimen-
to do órgão para a concessão de 
abono de horas para consultas 
e exames médicos e odontoló-
gicos, contemplando também 
o período gasto com o respec-
tivo deslocamento, no limite de 
uma hora por trecho.

SINDICATO

O Sintrajud, a Amatra-2, a Es-
cola Judicial e o TRT-2 realizam 
no dia 24 de agosto (sexta-feira) 
o seminário “Autogestão em 
plano de saúde”.

O seminário acontece das 14h 
às 18h, e será fornecido certifi-
cado da Ejud2 aos participantes  
para comprovação das horas 
fora do local de trabalho.

As vagas são limitadas, por 
isso é necessária inscrição pré-
via, feita pela página da Ejud2 
na internet <www.ejud2.trtsp.
jus.br>, onde também está dis-
ponível a programação.

Inscreva-se!

Marcus Vergne


