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Eleições 2018: direitos e 
democracia sob ameaça

O Jornal do Judiciário traz um resumo dos posicionamento dos presidenciáveis em disputa no segundo turno sobre temas de
interesse dos servidores: ataque à democracia e reformas da Previdência, do Estado e do Judiciário são ameaças concretas. (Páginas 2 e 3)
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Emenda 95 (teto de gastos)
Como deputado, Bolsonaro votou 

a favor da emenda que congela os or-
çamentos públicos por 20 anos. Seu 
guru econômico, o banqueiro Paulo 
Guedes, eventual ministro da Eco-
nomia, disse que a Emenda 95 é “óti-
ma”. Outro assessor, Carlos Alexan-
dre da Costa, afirmou que a emenda 
será mantida.

Haddad aponta a revogação da 
emenda como uma das primeiras 
medidas que pretende tomar caso 
seja eleito. Os governos do PT, no en-
tanto, também implementaram me-
didas de “austeridade” e chegaram a 
apresentar projetos que congelavam 
a folha de pagamento do funciona-
lismo, mas as propostas não avança-
ram o Congresso. 

Previdência 
O programa de Haddad diz que 

será mantida a integração da Pre-
vidência com a Seguridade Social 
e que o governo buscará a conver-
gência entre os regimes próprios e 
o regime geral. É um claro sinal de 
que pretende rebaixar benefícios 
dos servidores. “Serão adotadas 
medidas para combater, na ponta 
dos gastos, privilégios previdenciá-
rios incompatíveis com a realidade 
da classe trabalhadora brasileira”, 
afirma o texto.

Em entrevistas, Haddad indicou 
que começará a reforma pelos esta-
dos. “Nosso foco inicial são os regi-
mes próprios”, declarou. A experiên-
cia dos servidores com os governos 
petistas é marcada pelas reformas 
de Lula (2003) e Dilma (2015). En-
tre outras mudanças, Lula eliminou 
a paridade entre os reajustes dos ati-
vos e dos aposentados. Dilma  criou 
o Funpresp, dificultou a pensão por 
morte e, antes do impeachment, disse 
que nova reforma seria necessária.

O programa de Bolsonaro prevê 
contas individuais de capitalização. 
Também está previsto um fundo 
para compensar a diminuição das 
contribuições previdenciárias ao sis-
tema antigo, mas o programa não diz 

de onde virão os recursos.
Em entrevistas, o candidato decla-

rou-se favorável a uma reforma das 
aposentadorias. À ‘Band’ afirmou 
que, se eleito, vai procurar a equipe 
do governo Temer para discutir uma 
proposta “mais consensual”. E falou 
em idade mínima de 61 anos e em 
acabar com incorporações de grati-
ficações para servidores civis - apon-
tadas como “fábrica de marajás”. Aos 
militares e policiais, prometeu um 
regime especial.

Bolsonaro votou por diversas vezes 
contra mudanças no sistema de apo-
sentadorias, para preservar os mili-
tares. Em 2003, porém, na reforma 
da Previdência de Lula, votou a favor 
das emendas aglutinativas 1 (teto do 
regime geral condicionado à institui-
ção de previdência complementar), 
3 (aposentadoria de magistrados e 
ministros do TCU) e 7 (redução do 
provento em 3,5% para cada ano de 
antecipação da aposentadoria).

Reforma do Estado
Bolsonaro promete reduzir o nú-

mero de ministérios para cerca de 
15 e vender em torno de 50 estatais 
a partir do ano que vem, mantendo a 
Petrobras e os bancos federais.

O candidato defende a manuten-
ção de subsídios ao empresariado, 
como os quase R$ 24 bilhões em 
renúncias fiscais que beneficiaram o 
agronegócio no ano passado.

O general da reserva Hamilton 
Mourão (PRTB), candidato a vice-
-presidente, defendeu acabar com 
a estabilidade no serviço público. E 
Bolsonaro resgatou o bordão do ex-
-presidente Collor, que  se referia aos 
servidores como “marajás” .

Já um eventual governo Haddad, 
segundo seu programa, “vai investir 
na profissionalização e valorização 
do serviço público”. O texto afirma 
ainda que “é preciso qualificar os 
concursos e conter a privatização e 
a precarização no serviço público, 
expressas pela terceirização irrestrita 
e pela disseminação de modelos de 
gestão e agências capturados e con-

trolados pelo mercado”.
A direção do Sintrajud ressalta que 

a relação dos governos Lula e Dilma 
com o funcionalismo foi conflituosa, 
não avançou na negociação coletiva 
e atacou greves, e que é necessário 
esclarecer em que consiste a “profis-
sionalização” e “qualificação”.

O programa não menciona o direi-
to constitucional à data-base dos ser-
vidores. Lula e Dilma passaram pelo 
governo mantendo o desrespeito à 
revisão anual de salários.

Reforma trabalhista
Defensor da reforma e da tercei-

rização, Bolsonaro votou a favor da 
Lei 13.467/2016, e propõe a criação 
de uma carteira de trabalho verde e 
amarela, voluntária, para novos tra-
balhadores. Nessa carteira as regras 
do contrato de trabalho prevalece-
riam sobre as da CLT. Especialistas 
apontam que isso ampliaria a infor-
malidade e a perda de direitos. 

O vice, general Hamilton Mourão, 
chegou a criticar o 13º salário e o adi-
cional de férias, mas foi desautoriza-
do pelo capitão, embora o próprio 
candidato já tenha defendido que 
os trabalhadores em tempos de crise 
escolham entre direitos ou emprego.

Em relação às mulheres, Bolsonaro 
já declarou ser aceitável elas ganha-
rem menos do que os homens.

No lado oposto, Haddad afirma 
em seu programa que substituirá a 
reforma trabalhista por um “Estatu-
to do Trabalho”, mas o texto é vago 
quanto a essa proposta. Sem dar de-
talhes, o programa informa ainda 
que o governo petista “vai promover 
um amplo debate sobre as condições 
necessárias para a redução da jorna-
da de trabalho”.

É importante lembrar, porém, que 
esse debate não aconteceu durante os 
13 anos dos governos Lula e Dilma, 
que também implementaram me-
didas precarizantes. A experiência 
do “Fórum Nacional do Trabalho”, 
criado para discutir mudanças na 
organização sindical e na legislação 
trabalhista, revelou-se um fracasso.

Judiciário
O candidato do PSL fala em reduzir 

as estruturas do Ministério Público e 
da Justiça do Trabalho. Ele também 
defendeu o aumento do número de 
ministros do STF, de 11 para 21, me-
dida semelhante à que foi adotada no 
regime militar (o Ato Institucional nº 
2 ampliou a composição do STF para 
16 ministros).

O programa de Haddad tem pro-
postas genéricas nesse tema, como 
“profissionalização da administração 
da Justiça”, “simplificação de proce-
dimentos”, “ampliação dos serviços a 
regiões pouco favorecidas” e “estru-
turação e qualificação das carreiras 
auxiliares”. O candidato também de-
fende o fim do auxílio-moradia para 
quem tem casa própria ou use imó-
vel funcional, regulamentação do 
teto salarial do funcionalismo, redu-
ção das férias de 60 para 30 dias e de-
mocratização da escolha dos órgãos 
diretivos. Propõe que os ministros 
do STF e dos tribunais superiores 
tenham mandato e que a sociedade 
civil possa influenciar a escolha dos 
ministros, além de ouvidorias exter-
nas no CNJ e no CNMP.

“Enfrentamos e fomos oposição 
aos governos do PT em todas as me-
didas de ataque aos servidores, para 
favorecer grandes corporações e ban-
cos em detrimento dos direitos dos 
trabalhadores. Não nutrimos ilusões 
no que pode vir a ser um governo do 
PT. Nosso lugar é na defesa intransi-
gente dos direitos dos trabalhadores”, 
ressalta o diretor do Sintrajud e ser-
vidor do TRT Tarcísio Ferreira. “Por 
sua vez, Bolsonaro quer implemen-
tar à força um programa ultraliberal 
de desmonte dos direitos e dos servi-
ços públicos. Semeia o ódio, a intole-
rância, a violência e o autoritarismo, 
põe em dúvida valores elementares 
da convivência democrática, e por 
isso deve ser combatido. Recente-
mente declarou que pretende ‘acabar 
com todo tipo de ativismo’. Nossa 
luta pelos direitos da categoria é uma 
forma de ativismo, e não abrimos 
mão dela”, complementa o dirigente.

Helio Batista Barboza

Os direitos dos trabalhadores e, 
em particular, dos servidores pú-
blicos, estarão na mira do próximo 
presidente da República a partir de 
1º de janeiro de 2019, seja ele Fer-
nando Haddad (PT) ou Jair Bolso-
naro (PSL). O ataque deve come-
çar pela reforma da Previdência, 
acompanhado, no caso de eventual 
governo Bolsonaro, por um radical 
enxugamento do Estado.

O candidato do PSL, seu vice e 
aliados já declararam também a 
intenção de reduzir a estrutura da 

Justiça do Trabalho e os direitos 
dos servidores.

Programas de governo costumam 
ser vagos, mal fundamentados e con-
traditórios. Os de Haddad e Bolsona-
ro não fogem à regra, mas é possível 
combinar a análise desses arrazoa-
dos com declarações dos próprios 
candidatos, opiniões de especialis-
tas e jornalistas, para obter pistas de 
como será tratado o funcionalismo 
pelo futuro ocupante do Palácio do 
Planalto. O Jornal do Judiciário sin-
tetizou as agendas dos candidatos 
que afetam mais diretamente os ser-
vidores públicos (confira abaixo).

 CONJUNTURA

 2019 vai exigir luta dos trabalhadores
Servidores terão que enfrentar projetos de congelamento, tentativa de retomar reforma da Previdência e novos ataques.

Ato unificado contra os ataques à classe 
trabalhadora, em 10 de agosto.

Kit Gaion

O resultado do primeiro turno das eleições 
confirma um cenário muito difícil para os tra-
balhadores. Das urnas sai um Congresso ainda 
mais reacionário, que não representa os inte-
resses da grande maioria da população. 

Da disputa presidencial temos uma certeza: 
os direitos sociais e trabalhistas estão na mira, 
e nós servidores públicos somos o alvo prefe-
rencial dos ataques que virão.

Esse cenário exige a tomada de posição sobre 
o segundo turno.

O sindicato não defende Fernando Haddad 
ou o PT. Mas não podemos ignorar o autori-
tarismo que expressa Bolsonaro, nem tratar 
como equivalentes as duas candidaturas.

Fizemos oposição aos governos do PT. Luta-
mos contra a reforma da Previdência de Lula e 
os demais ataques às aposentadorias e pensões. 
Lutamos por salários, pela carreira e para derru-
bar o veto de Dilma ao PLC 28/15. Conquista-
mos com uma greve histórica o último reajuste.

Sempre denunciamos os ataques dos gover-
nos petistas. E repudiamos a declaração de 
Haddad, em recente debate, de 
que nossa recomposição seria um 
“privilégio”.

Combatemos a reforma traba-
lhista (já no atual governo - pos-
sível, entre outras razões, por-
que Temer era o vice de Dilma). 
Construímos com outros setores 
a maior greve geral dos últimos 30 
anos, que ajudou a barrar até aqui 
o desmonte da Previdência.

Mas o candidato Bolsonaro, além de defen-
der um programa econômico ultraliberal de 
desmonte de direitos e serviços públicos, aten-
ta abertamente contra a democracia e os direi-
tos humanos. 

Compreendemos que a votação em Bolso-
naro e o alto índice de abstenção têm como 
fortes motivações a descrença e a rejeição a 
“tudo que está aí”. Crise econômica, desem-
prego, sucateamento dos serviços públicos, 
insegurança e violência, escândalos de cor-
rupção, rejeição ao sistema político e aos par-
tidos que dominaram a cena nas últimas dé-
cadas. Esses e outros fatores, potencializados 
pela falsa polarização insuflada pela grande 
mídia, pavimentaram o caminho para que 
o candidato que se apresenta como “novo” 
surgisse como suposta alternativa à crise de 
representação. Resultado da falta de outras 
respostas da ordem que dialogassem com as 
demandas mais sentidas da população.

No entanto, o candidato é expressão e parte 
da crise do próprio sistema. O discurso anti-
corrupção não combina com seu viés autori-
tário e não se sustenta diante de sua própria 
trajetória. Bolsonaro é parlamentar há vários 

mandatos, por partidos envolvidos em escân-
dalos e financiados pelas mesmas grandes em-
presas que ocupam os noticiários.

Bolsonaro defende tortura e torturadores, 
nega que vivemos 21 anos de uma ditadura - 
que estuprou, fez sumir e matou centenas de 
pessoas -, desrespeita mulheres, negros e ho-
mossexuais, prega valores autoritários. 

Afirmou querer acabar com “todos os ativis-
mos”, o que por certo inclui nossas lutas por 
salários e direitos. Somos ativistas quanto luta-
mos pelo que acreditamos. O que ele chama de 
“união” é calar as divergências e impor ataques 
à força e sem resistência.

Ele também desrespeita a nossa categoria 
quando afirma desconfiar dos servidores da 
Justiça Eleitoral. Coloca em suspeição o nos-
so trabalho.

O candidato votou a favor da reforma trabalhis-
ta, quer aprofundá-la e reduzir a Justiça do Traba-
lho, onde já convivemos com sobrecarga e adoe-
cimento. A Justiça Trabalhista é um instrumento 
para garantir direitos, e estrangulá-la é atacar os 

trabalhadores - incluindo nós mes-
mos em nossas funções.

Bolsonaro também ajudou a 
aprovar a Emenda Constitucio-
nal 95, que congela o orçamen-
to até 2036, e impede reajustes, 
concursos e ameaça as próprias 
carreiras públicas.

Aliás, o candidato declarou 
que os servidores públicos são o 
“grande problema” da Previdên-

cia, e resgatou o bordão de Collor, chamando-
-nos de “marajás”.

Nunca defendemos governos, pois temos 
compromisso com a defesa intransigente de 
nossos direitos, e sabemos que ataques virão, in-
dependentemente de quem for o eleito. Mas es-
tão em jogo também as liberdades democráticas 
e as próprias condições para as lutas que virão.

Não podemos abrir mão de nos manifestar, 
de reivindicar, de ocupar as ruas, de fazer gre-
ve. É preciso que possamos denunciar aqueles 
que nos atacam e a eles fazer oposição, para 
manter nossas conquistas.

O Brasil viveu anos com sindicatos amor-
daçados ou sob intervenção. O funcionalismo 
conquistou só em 1988 o direito de ter sin-
dicatos, previsto na Constituição agora ame-
açada de ser reformada por um “conselho 
de notáveis” controlado pelo governo caso o 
candidato que odeia sindicatos vença a elei-
ção. Contra todas essas atrocidades e para 
preservar o direito de lutar, reafirmamos: 
#EleNão. Sem compromisso ou atrelamento à 
outra candidatura.

Nosso posicionamento é pela democracia, 
conscientes de que muitas lutas nos esperam.

EDITORIAL

A História cobra posição

“Contra todas essas 
atrocidades e para 

preservar o direito de 
lutar, reafirmamos: 

#EleNão. Sem 
compromisso ou 

atrelamento à outra 
candidatura.”

AgENDA
Atividades previstas

11/10 - Prazo final para inscrição de plateia à 7ª Mostra de 
Artes do Sintrajud.
15 a 19/10 - Eleição para a diretoria de base do Sintrajud.
16/10 - Reunião com a nova presidência do TRT-2.
18/10 - Reunião do Núcleo de Oficiais de Justiça, às 
14h, no Sindicato.
20/10 - 7ª Mostra de Artes do Sintrajud, às 16h, Espaço Exitos 
(Rua Dr. Sergio Meira 231, Barra Funda).
- Reunião do Conselho Fiscal.
24/10 - Manifestação em defesa dos serviços públicos, 
em Brasília. 
26/10 - Noite da Pizza em homenagem aos Servidores 
Públicos, às 19h30, na subsede de Santos. 
27/10 - Reunião do Coletivo de Mulheres do Sintrajud, às 
14h, no Sindicato.
07/11 - Encontro Estadual dos Aposentados para eleição de 
representantes à diretoria de base, às 10h, no Sindicato.

Atividades realizadas desde o JJ578
10 a 19/9 - Inscrição de candidaturas à diretoria de base.
- Abertura de inscrições à 7ª Mostra de Artes.
13/9 - Ato nacional em frente ao STF, pela data-base, revoga-
ção da EC-95 e reajuste aos servidores.

15/9 - Minicurso ‘Filosofia Crítica do Direito’, com Mauro 
Iasi  (foto acima).
- Assembleias de Prestação de Contas e extraordinária.
19/9 - Visita guiada organizada pelo Núcleo de Apo-
sentados (NAS) à exposição ‘Dom Paulo Evaristo Arns: 
95 anos’.
- Julgamento do 2º Concurso de Fotografias.
20/9 - Audiência pública sobre o plano de saúde no TRE.
24/9 - Reunião com a diretora do Foro da JFSP e o coor-
denador do projeto ‘Rede PJe’.

24 e 25/9 - Participação nos debates sobre assédio se-
xual realizados pelo TRF-3 (foto acima).
29/9 - Minicurso ‘Filosofia Crítica do Direito’, com Flávio 
Roberto Batista (foto abaixo).

- Seminário sobre a descriminalização do aborto.
- Participação nos atos #EleNão, em diversas cidades.
03/10 - Visita guiada do NAS ao Theatro Municipal.
05/10 - Prazo final de inscrições à 7ª Mostra de Artes.
10/10 - Audiência pública sobre o orçamento da Justiça 
Federal em SP.
- Assembleia setorial sobre o plano de saúde no TRE.

Claudio Cammarota

Claudio Cammarota

Ascom/TRF-3
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Servidores cobram negociação com o STF e
respeito à revisão salarial anual

Entidades querem instalação da comissão interdisciplinar no STF; abaixo-assinado pede respeito à revisão salarial; lei orçamentária tramita no Congresso.

Hélcio Duarte Filho

Na manifestação durante a posse do mi-
nistro Dias Toffoli na presidência do Supre-
mo Tribunal Federal não foram poucos os 
servidores que, ao discursar, ‘expuseram’ 
aos ministros o tamanho da desigualdade 
em marcha nas relações laborais no Poder 
Judiciário Federal.

As críticas eram duras e em quase todos os 
discursos prevalecia a sensação de que o Su-
premo tem estado avesso ao diálogo com os 
trabalhadores e vem dando suporte judicial 
à série de medidas que eliminam direitos 
trabalhistas, precarizam as relações laborais 
e asfixiam o Estado.

Para juízes e ministros, que se autoconce-
deram o auxílio-moradia, está assegurada 
na proposta de orçamento a previsão de rea-
juste de 16,38% no ano que vem. Para o con-
junto dos servidores do Poder, a perspectiva 
até agora - após o pagamento, em janeiro de 
2019, da última parcela do reajuste de 2016 
- é de congelamento salarial.

Novo dia de protestos está sendo convoca-
do para 24 de outubro, em defesa dos servi-
ços públicos. “Esse ato é um aviso e um cha-
mado: a luta vai continuar e vamos manter 
nossa unidade, determinação e força para 
continuar defendendo os serviços públicos e 
a revogação da Emenda Constitucional 95”, 

disse Adilson Rodrigues, servidor da Justiça 
Federal em Santos e da coordenação-geral 
da Fenajufe, no encerramento do protesto.

Mesa de negociação 
A Fenajufe solicita ser recebida pelo novo 

presidente do STF, para reiterar a necessida-
de de uma mesa de negociação permanen-
te sobre as demandas da categoria. Noutra 
iniciativa, o Sintrajud lançou um abaixo-
-assinado eletrônico a ser protocolado no 
Supremo Tribunal Federal, no qual faz as 
seguintes cobranças: retomada urgente dos 
trabalhos da Comissão Interdisciplinar; ga-
rantia da revisão anual de salários e reco-
nhecimento do direito à indenização por 
seu descumprimento; atuação da Suprema 
Corte em apoio ao Projeto de Lei do Se-
nado 228/2018, que tipifica como crime de 
responsabilidade a omissão do Executivo 
no envio ao Poder Legislativo da proposta 
de revisão geral anual da remuneração e do 
subsídio dos agentes públicos.

A coleta está ocorrendo nacionalmente e 
outras entidades sindicais já participam da 
ação política.

Os sindicatos e a Federação atuam para 
que a nova gestão do Tribunal não repita 
Cármen Lúcia, que só recebeu os represen-
tantes da categoria uma vez e jamais reinsta-
lou a comissão interdisciplinar. A comissão 

foi instituída em 2016, por meio da Portaria 
STF 179, para elaborar propostas em torno 
da Lei 11.416/2006, referente ao Plano de 
Cargos e Salários da categoria. 

Tramitação da lei orçamentária
De modo concomitante à pressão sobre os 

tribunais superiores, as entidades sindicais 
dos servidores devem acompanhar os parla-
mentares e os prazos no Congresso Nacional 
para apresentação de emendas e tramitação 
da PLN 27/18, a proposta de lei orçamentá-
ria da União em 2019. O projeto não prevê 
recursos para reajustes de servidores.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias pode ser 
outro obstáculo, ao não prever recomposição 
salarial. O item que explicitamente proibia re-
ajustes ou reestruturações de carreiras foi der-
rubado por pressão de entidades sindicais e 
do próprio STF, mas o texto final não incluiu 
a autorização expressa. No entanto, a inclusão 
dos 16,38% dos magistrados no orçamento do 
Poder Judiciário, caso mantida, já demostraria 
que o problema não existe.

O prazo para emendas ao projeto na Comis-
são Mista de Orçamento (CMO) vai até o dia 
20 deste mês. A proposta orçamentária deve 
ser votada até 22 de dezembro. O relator do 
projeto é o senador Waldemir Moka (MDB/
MS). A CMO é presidida pelo deputado fede-
ral reeleito Mário Negromonte Jr (PP/BA).

Valcir Araújo

Valcir Araújo

O presidente Michel Temer tenta, pela 
segunda vez, adiar parcela dos reajustes de 
diversos segmentos do funcionalismo no 
Executivo. A Medida Provisória 849/2018 
foi publicada na mesma semana em que 
Temer negociou o reajuste para os juízes.

O governo quer adiar para 2020 parcelas 
referentes a reajustes e reestruturações em 
carreiras aprovadas em 2016 ou 2017. Isto é, 
são longos parcelamentos que seriam pos-
tergados ainda mais, similares aos obtidos 
pelos servidores do Judiciário Federal e do 
MPU, cuja última parcela também está pre-
vista para 2019. Não há reajuste novo. 

Apesar da MP, a proposta orçamentária 
para 2019 que tramita no Congresso Nacio-
nal segue prevendo o pagamento. Em 2017, 
Temer tentou adiar os reajustes com a MP 
808, mas a medida foi suspensa por liminar 
do ministro do STF Ricardo Lewandowski 
e, por fim, caducou ao não ser apreciada no 
Congresso Nacional no prazo de 120 dias.

Os servidores do PJU e do MPU não são 
atingidos pela nova medida provisória. 
Mas ela pavimenta uma política, e derru-
bá-la pode ser encarado como um pressu-
posto para tentar impedir o congelamento 
salarial em todos os setores. (HDF)

Temer tenta adiar reajuste no Executivo
e pautar congelamento

As longas horas de estrada não o desani-
maram. Já quase anoitece e o servidor Már-
cio Lois, aposentado do TRE, está ativo na 
manifestação em frente ao Supremo Tribunal 
Federal. Busca sem sucesso pela internet 
do celular saber o que se passa lá dentro, 
onde o ministro Dias Toffoli toma posse 
na Presidência da corte máxima do país.

Aos 81 anos, “quase 82”, o servidor in-
tegrou a caravana do Sintrajud que par-
tiu de ônibus de São Paulo para o ato 
unificado do funcionalismo na capital 
federal, ocorrido dia 13 de setembro.

“Vamos supor que todos se calassem, 
ninguém se preocupasse absolutamente 
com nada, não acontecesse nada, imagi-
na... se fazendo todo esse trabalho, procu-
rando de todas as formas ver se muda esse 
conceito da classe dominante, essa forma 
absolutamente sem a menor preocupação 
com o que está por baixo, já é assim...”, diz.

“Foi um ato muito significativo porque 

representa o início de uma luta que a gente 
vai ter que travar depois das eleições e no 
próximo ano”, disse Claudia Vilapiano, da 
direção do Sindicato. (HDF)

Imagina se todos se calassem e ninguém 
fizesse nada’, diz aposentado

“O sistema capitalista é assim”. 
A frase do ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal, dita ao proferir seu 
voto favorável à legalidade da 
terceirização irrestrita, resume 
de certo modo o que a maioria 
dos membros da Suprema Cor-
te do Brasil pensa.

O STF ainda não julgou as ações 
que contestam a lei que abre as 
portas para a terceirização irres-
trita de todas as áreas de uma 
empresa ou órgão público. Mas 
antecipou posição ao derrubar, 
por 7 votos a 4, item da Súmula 
331 do Tribunal Superior do Tra-
balho. A decisão foi recebida com 
duras críticas por dirigentes sin-
dicais do funcionalismo.

A decisão foi acompanhada 
de declarações que minimizam 
as conhecidas e pesquisadas 
consequências da terceirização 
na precarização do trabalho.

Há alguns anos, o STF já le-
galizara a contratação de orga-
nizações sociais privadas para 
atuar em serviços públicos de 
cultura, saúde e educação. Boa 
parte dos hospitais universitá-
rios federais estão sob a admi 
nistração da Ebserh (Empresa 
Brasileira de Serviços Hospita-
lares), estatal de direito privado 
criada em 2010, ainda no go-
verno Lula (PT).

‘Regulamentação’
O decreto 9.507/2018, assina-

do pelo presidente Michel Te-
mer (MDB) e publicado no Di-
ário Oficial da União em 24 de 
setembro também não deixou 
dúvidas sobre a intenção de apli-
car nos serviços públicos a Lei 
13.429/2017, alvo de uma campa-
nha nacional por sua revogação.

“Embora texto semelhante já 
contasse no Decreto 200/67, o 

atual estabelece diretrizes mais 
objetivas da chamada execução 
indireta dos serviços. Na prá-
tica, significa a terceirização, 
de acordo com o texto, desde 
a administração direta até em-
presas públicas, passando por 
autarquias e fundações”, obser-
va o advogado César Lignelli, 
coordenador do departamento 
Jurídico do Sintrajud.

Possibilidades de extensão
Não consta no decreto ne-

nhum item afirmando que a ter-
ceirização da atividade-fim das 
administrações públicas está li-
berada para todas as áreas e há 
ressalvas. Mas, na avaliação do 
advogado sindical, são passíveis 
de serem removidas.

“O inciso IV do artigo 3º prevê 
outra exceção para estabelecer 
que os serviços que sejam ine-
rentes às categorias funcionais 
abrangidas por plano de cargos 
de órgão ou entidade não po-
dem ser objeto de execução in-
direta. Isso pode significar que 
se um órgão tem seu corpo fun-
cional regido por uma lei que 
prevê cargos, salários e atribui-
ções correlatas, não pode passar 
tais ‘tarefas’ a um serviço tercei-
rizado”, explica César Lignelli.

O registro dessa impossibili-
dade no decreto, analisa o ad-
vogado, deve-se provavelmente 
a restrições legais e constitu-
cionais, além de súmula do Tri-
bunal de Contas da União que 
veda a contratação de terceiros 
para realizar funções atribuídas 
a servidor concursado no plano 
de cargos e carreiras. “Mas pelo 
próprio inciso, há duas possibi-
lidades de terceirização, mes-
mo com a vigência de Plano de 
Cargos: permissão legal e cargo 
extinto”, disse. (HDF)

Terceirização ameaça os 
serviços públicos

Decisão do STF e decreto de Temer reforçam alerta para 
ameaça da terceirização generalizada nos serviços públicos

Sessão de julgamento da terceirização no STF.

Ato dos servidores no dia 13 de outubro teve início no Ministério do Planejamento.

Nelson Jr. (Ascom/STF)

Ato dos servidores no dia 13.
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De 15 a 19 de outubro.

O Sindicato protocolou novo requerimento 
no TRF-3 solicitando, em caráter emergencial, 
o estabelecimento de mesa de negociação. O 
objetivo é  discutir o custeio do plano de saúde 
na capital e a licitação do serviço de assistência 
médica aos servidores lotados no interior do 
Estado e nas cidades não atendidas no lote que 
teve a Amil como vencedora do certame. Em 
1º de outubro o Tribunal publicou em Diário 
Oficial a homologação da licitação. 

Sonegação de informações
O requerimento já fora apresentado em au-

diência com a presidente do Tribunal, desem-
bargadora Therezinha Cazerta, em março, e 
reiterado em julho e agosto.

Em meio ao processo licitatório e após questio-
namentos do Sintrajud, a Administração se com-
promeu a, concluído o procedimento e conhe-
cida a empresa vencedora do certame, realizar 
“videoconferência para apresentação dos planos 
e definição quanto ao formato a ser utilizado para 
a tabela de custeio e regras para adesão”.

De acordo com a publicação do Tribunal, o va-
lor unitário ficou em R$ 1.618,00. A mensalida-
de por beneficiário deve ficar em R$ 624,38 no 
plano básico (Plano Amil 500 QP) e R$ 993,62 
no plano superior (Plano Amil 700 QP). O valor 
final, no entanto, não havia sido divulgado ofi-
cialmente até a conclusão desta edição.

Diálogo suspenso
“A presidente do Tribunal assumiu uma pos-

tura que entendemos como descaso para com 

os servidores, ao não responder aos diversos 
pedidos de audiência já feitos, analisando so-
mente a letra fria dos requerimentos”, aponta 
Claudia Vilapiano, diretora do Sindicato e ser-
vidora da JF/Campinas.

Ao receber o Sindicato em março, Therezi-
nha comprometeu-se a manter um espaço re-
gular de conversas. Mas nenhuma outra reu-
nião foi realizada. Além do plano de saúde, a 
diretoria quer discutir com a desembargadora 
a ‘Rede PJe’, o orçamento da Justiça Federal e o 
combate ao assédio moral e sexual.

Recentemente, o Sindicato foi convidado a 
compor a mesa de dois debates realizados pelo 
TRF sobre o assédio sexual, com a presença 
de servidores terceirizados. Mas a diretoria do 
Sintrajud quer discutir o conjunto da ação ins-
titucional do Tribunal no combate à prática.

Diretoria cobrou abertura imediata de negociação da tabela de custeio no TRF e contratação de novo plano de atendimento a servidores 
da JF no interior; no TRE mobilização fez abrir debate sobre licitação; reajuste do auxílio e autogestão são pautas estaduais.

Sindicato acompanha debate sobre 
planos de saúde no TRF/JF e TRE

CATEgORIA

Gero Rodrigues Arquivo Sintrajud

Autogestão e auxílio
seguem na pauta

    Outra demanda  que o Sindicato quer seguir debaten-
do com as administrações é a autogestão da assistência 
em saúde.

No TRT-2 foi possível realizar um seminário sobre o 
tema, mas a discussão precisa avançar. No TRE, ao final 
da licitação o Sintrajud buscará retomar as tratativas 
com a Administração. E no TRF-3 não houve avanços 
porque a presidenta se recusa a receber o Sindicato.

A categoria quer debater ainda a recomposição do 
auxílio saúde, congelado há mais de dois anos em R$ 
215,00 em todo o Judiciário Federal no Estado.

Assembleia sobre o plano de saúde no TRE no último dia 10. Última assembleia setorial sobre o plano de saúde no TRF e JFSP.

TRE inicia processo 
licitatório

Na Justiça Eleitoral o Sindicato discute 
com a categoria as adequações necessárias 
ao termo de referência que servirá de base 
ao edital de licitação do plano de saúde.

O documento foi apresentado aos servi-
dores em audiência no dia 20 de setembro e 
discutido em assembleia em 10 de outubro.

Por deliberação dos trabalhadores, o Sin-
dicato requereu ao Tribunal a participação 
“em todo o processo de definição do termo 
de referência”. O requerimento contém pro-
postas dos servidores para nortear o debate 
em torno da contratação do plano (saiba 
mais detalhes no site do Sindicato).

Também foi aprovada a proposta de um 
calendário para as discussões entre o TRE, 
o Sintrajud e a categoria. A ideia é que o ter-
mo fique pronto após uma reunião entre o 
Sindicato e a Administração, a ser realizada 
na semana de 26 a 30 de novembro.

“Entendemos que o plano de saúde é uma 
emergência neste Tribunal, mas queremos o 
compromisso da Administração de discutir 
conosco a longo prazo a adoção do modelo 
de autogestão de um plano de saúde unifi-
cado do Judiciário Federal em São Paulo”, 
afirma Gilberto Terra, diretor do Sintrajud 
e servidor da JF, no Fórum Previdenciário.

Shuellen Peixoto

Com pouco tempo para debate, a 
proposta de regulamentação do tele-
trabalho no TRT-2 foi encaminhada 
à presidência do Tribunal. Aprovada 
por maioria na Comissão de Gestão 
instituída no âmbito do Regional, a 
minuta tem por base a Resolução 
Administrativa 1970/TST e as reso-
luções 151/CSJT e 227/CNJ.

No próximo dia 16, quando o Sin-
trajud terá a primeira reunião com 
a presidente recém eleita do órgão, 
desembargadora Rilma Aparecida 
Hemetério, o tema será pautado.

Assim como o previsto na Reso-
lução 29/2016 do TRF-3, que regu-
lamenta o teletrabalho na Justiça 
Federal da 3ª Região, a proposta 
de normatização do TRT prevê au-
mento de produtividade do servidor 
que aceite a modalidade. No TRF e 
na JFSP, a exigência é de que o ser-
vidor produza até 30% mais em casa 
do que nas unidades de trabalho 
presencial. Na Justiça do Trabalho 

a minuta estabelece que o servidor 
teria de apresentar rendimento 15% 
superior ao dos colegas em exercí-
cio nas unidades do TRT-2.

A resolução do CNJ, no entanto, 
aponta o aumento de produtivida-
de apenas como um objetivo, sem 
estabelecer metas. E o CSJT revo-
gou em novembro do ano passado 
o artigo da resolução regulamen-
tadora que previa incremento de, 
no mínimo, 15% na produtividade 
dos servidores em teletrabalho.

A Diretoria do Foro da Justiça 
Federal iniciou uma pesquisa com 
gestores e servidores que já atuaram 
na modalidade, incluindo aqueles 
que não se adaptaram ao regime de 
trabalho. A coleta de dados acontece 
por e-mail até o dia 31 deste mês.

Na Justiça Eleitoral, na última reu-
nião entre a direção do Sindicato e 
o diretor-geral, Claucio Cristiano 
Abreu Corrêa, o representante da 
Administração informou que será 
difícil esse modelo ser adotado em 
São Paulo neste momento em razão 

da natureza dos serviços e do redu-
zido número de servidores.

Redução de salários
A diretoria do Sintrajud alerta que 

exigir maior produtividade significa 
redução salarial para quem estiver 
em regime de teletrabalho. “Não há 
elementos para afirmar que em casa 
se produz mais; logo, o aumento de 
produtividade implicará aumento de 
jornada, que sem aumento nos ven-
cimentos significa redução salarial”, 
destaca Fabiano dos Santos, diretor 
do Sindicato e servidor do TRT. 

O aumento da carga de trabalho 
ainda pode trazer problemas de saú-
de. “Conheço colegas que se atrapa-
lharam com a carga de trabalho, não 
encontraram em casa o sonhado 
sossego e o trabalho passou a estar 
em suas mentes dia e noite e nos fi-
nais de semana, chegando a ficarem 
isolados em casa”, lembrou Lynira 
Sardinha, diretora do Sindicato e ofi-
cial de justiça do TRT em Cubatão.

Na prática, o aumento da exigên-
cia, combinada à responsabilização 
por toda a despesa e estrutura de 
trabalho, também vai gerar eco-
nomia ao Tribunal e passar todo o 
ônus ao servidor, sem contraparti-
da financeira alguma.

Para a diretoria, propostas como 
essas vêm na esteira da política dos 
governos e do Congresso Nacional, 
de precarização e cortes orçamen-
tários, naturalizando a aceitação 
da Emenda Constitucional 95, que 
congela o orçamento por 20 anos.

“Há fortes fundamentos para 
questionar a exigência de produti-
vidade maior, pois está expresso na 

legislação que não pode haver dis-
tinção entre as formas de trabalho, 
no caso de trabalhadores com mes-
mo cargo”, afirma Tarcísio Ferreira, 
diretor do Sindicato e servidor do 
TRT. “Protestamos na comissão 
contra a produtividade maior e 
agora vamos tentar incidir junto à 
Presidência para que seja alterada 
esta previsão, além de discutir os 
outros pontos que sejam prejudi-
ciais aos servidores”, alertou.

Horário à disposição
Um dos pontos que foi possível 

avançar na proposta de regulamen-
tação no TRT foi o estabelecimento 
do horário que o servidor deve estar 
à disposição da unidade para conta-
to em dias úteis, que ficou limitado 
ao intervalo da jornada de trabalho. 
Outro avanço foi a concessão de 15 
dias para retorno dos servidores ao 
modelo presencial, em caso de con-
vocação pelo órgão.

Na resolução do TRF-3, cuja Co-
missão de Gestão do Teletrabalho foi 
montada em 2016 e não tem se reu-
nido, esses pontos não são previstos. 
O Sindicato solicitou recentemente 
renovação da representação no cole-
giado e agendamento de reunião.

“Nosso objetivo é garantir os di-
reitos da categoria, por isso vamos 
continuar acompanhando e pau-
tando para avançar nas regulamen-
tações”, declara Gilberto Terra, ser-
vidor da JF/Previdenciário e diretor 
do Sindicato. “Estamos à disposição 
para receber denúncias de negligên-
cia, lesão a direitos ou abuso, para 
que possamos intervir e proteger os 
servidores”, finalizou.

Ricardo Antunes - Não é 
uma forma de precarização 

o fato do local de trabalho. O 
problema é que a terceiriza-
ção, ou a precarização, nunca 

começa na primeira medida de 

forma clara. Quando você amplia o 
teletrabalho, abre uma fresta enor-
me para que hoje ele seja ampliado 
com direitos e amanhã seja trans-
ferido para trabalho terceirizado 
e sem direitos. O teletrabalho tem 
vantagens, mas desde que você te-
nha garantidos direitos como um 
funcionário público efetivo.

O risco da precarização é grande, 
então. Isso significa que se deve 
tentar impedir esse trabalho?
Tem que ter uma reflexão mui-
to grande no Sindicato se há força 
para garantir isso como um direito 
adquirido que não pode ser facil-
mente quebrado. Mas no mundo 
que estamos vivendo, a demolição 
de direitos ocorre diária e sistema-

ticamente. O teletrabalho também 
está muito presente hoje no ensino à 
distância, que, nesse caso, já começa 
precarizado. Isso serve como alerta.

Na organização sindical, que im-
pactos o teletrabalho pode ter?
É outro problema decisivo. Você 
perde o espírito do trabalho coleti-
vo e da solidariedade. Se amanhã 
tem uma luta, essa categoria não 
se organiza só por internet. A orga-
nização coletiva, uma assembleia, 
tem um sentido de identidade, 
consciência, solidariedade, que a 
internet não tem.

 

Diretoria alerta que exigir maior produção dos servidores implica aumento de jornada e redução salarial.

Sindicato questiona aumento de 
produtividade no teletrabalho

ENTREVISTA – RICARDO ANTUNES

Sociólogo aponta riscos do teletrabalho no serviço público

CATEgORIA

Um dos maiores especialistas em estudos sobre trabalho no país, Ricardo 
Antunes alerta que o teletrabalho abre uma “fresta enorme” à precarização e 
à terceirização. Professor da Unicamp, autor de uma dezena de livros, entre 
eles o recém-lançado O privilégio da Servidão - o Novo Proletariado de Ser-
viços na Era Digital, o sociólogo conversou com o jornalista Hélcio Duarte 
Filho, após participar de debate na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Jornal do Judiciário - Setores dos serviços pú-
blicos começam a introduzir de modo mais 
forte o teletrabalho, visto por muitos como 
um atrativo, dada a possibilidade de traba-

lhar de casa. O tele-
trabalho é uma forma 

de precarização?

Leia a íntegra em
www.sintrajud.org.br

Café da Manhã no Fórum Ruy Barbosa debateu regulamentação.

Antonio Scarpinetti /
Ascom Unicamp

Shuellen Peixoto
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JURÍDICO

AÇÃO

REQUERIMENTOS

ENTREVISTA -  VLADIMIR SAFATLE

“A principal função do Congresso foi 
desconstituir a Constituição”

Luciana Araujo

Neste mês de outubro o Sintra-
jud inaugura uma série de repor-
tagens sobre os 30 anos da Consti-
tuição de 1988. O projeto reunirá 
análises de especialistas sobre os 
efeitos das 95 emendas constitu-
cionais no processo de reorgani-
zação do Estado e sobre os direitos 
sociais e trabalhistas.

O objetivo é contribuir para o 
debate sobre os desafios da luta 
por um Estado garantidor de cida-
dania versus o chamado “Estado 
mínimo”. A direção do Sindicato 
considera essa uma urgência, em 
um cenário de avanço conserva-
dor e ameaça de novas mudanças 
constitucionais - como a conclu-
são da reforma previdenciária.

Nesta edição, o Jornal do Judi-
ciário traz o filósofo e professor 
da Universidade de São Paulo 
Vladimir Safatle (foto). Colunista 
do jornal ‘Folha de S.Paulo’ e da 
revista ‘Cult’, Safatle é autor, entre 
outros livros, do recém lançado 
Patologias do social: arqueolo-
gias do sofrimento psíquico, em 
coautoria com Christian Dunker e 
Nelson da Silva Jr. (Autêntica).

Confira trechos da entrevista.

Emendas
A principal função do Congresso 

foi desconstituir a Constituição, a 
ponto de ela ficar muito distante do 
horizonte inicial. Nenhuma Consti-
tuição passa incólume por 95 emen-
das. E em sua maioria elas retiraram 
ou mitigaram direitos, ou liberaram 
o poder financeiro das amarras que 
a Carta original tentou desenvolver.

Leis sem força
A Constituição tinha uma pro-

posta de legislação sobre o sistema 
financeiro, até a questão do tabela-
mento de juros em 12%, que foi com-
pletamente apagada do horizonte. E 
há uma aberração ainda maior, que 
são as disposições constitucionais que 
nunca passaram a leis ordinárias, 
como o imposto sobre grandes for-
tunas – que é o único com previsão 
constitucional e depois de 30 anos se-
quer foi implementado. A gente tem 
uma Constituição com várias leis, de 
certa forma, suspensas.

Constituinte
Neste momento com certeza daria 

uma representação muito distor-
cida da sociedade, porque a gente 
está numa situação completamente 
anômala. Pegue a composição da 

próxima Câmara. Ela vai expor a 
força de lobbies que estão super re-
presentados em relação ao que real-
mente são na população. (...) Para 
que se pudesse ter uma constituinte 
minimamente representativa do país 
teríamos que modificar radicalmente 
o sistema eleitoral, o que não é o caso 
agora. Então, há uma situação bas-
tante complicada.

Compromisso frágil
De fato, a gente sabe que essa é 

uma Constituição que já na sua 
aprovação tinha muitos defeitos. 
(...) Ela é expressão dos impasses da 
Nova República,  um sistema de con-
ciliação produzido para explodir, que 
durou até tempo demais. Nenhum 
país saiu de uma ditadura como o 
Brasil. O fim de uma ditadura impli-
ca a obsolescência dos atores políticos 
a ela vinculados, e isso não aconte-
ceu no Brasil. A Constituição, se por 
um lado tinha avanços inegáveis, por 
outro tem o capítulo das forças ar-
madas. Em qualquer padrão de de-
mocracia liberal você dar ao Exército 
a função de garantidor da ordem é 
uma aberração completa.

Riscos totalitários
O fascismo imperou com a Cons-

tituição de Weimar. Ninguém preci-
sou suspender aquela constituição. 
Só usaram o artigo 48, do estado de 
exceção. (...) Considero que este é um 
risco efetivo da sociedade brasileira. 
O mundo todo pode estar errado, 
mas todos os jornais, em todos os 
países, são unânimes em dizer que 
o que nos espera, aparentemente, é 
uma aberração sem tamanho. Só 
uma parcela da população brasileira 
não está vendo. 

Leia a íntegra no Especial 
‘30 anos da Constituição de 
1988’, em www.sintrajud.
org.br/category/
imprensa/especiais/

Relação atualizada 
de iniciativas do 

Sindicato

Vitória dos OJAFs – O Sintrajud 
iniciará a execução do proces-
so que cobra o pagamento da 
indenização de transporte des-
contada dos Oficiais de Justiça 
do TRT-2 que participaram da 
greve de 2006, quando a cate-
goria conquistou o PCS-3.

A greve durou de 4 de maio a 
30 de junho daquele ano e o Tri-
bunal descontou a indenização 
aos oficiais mesmo tendo havi-
do reposição do serviço na volta 
ao trabalho. “Oficiais que par-
ticiparam daquela mobilização 
devem consultar seus contra-
cheques para verificar se houve 
o pagamento da parcela, que à 
época somava R$ 1.344,97”, in-
forma o coordenador do Depar-
tamento Jurídico do Sintrajud, 
César Lignelli. Mesmo oficiais 
aposentados têm direito, caso 
tenham sofrido o desconto.

O documento está disponível 
na intranet do TRT-2 e também 
pode ser solicitado ao Setor de 
Remuneração do Tribunal. Os 
contracheques que comprovam 
o desconto indevido devem ser 
enviados ao Sindicato pelo e-
-mail <psss@sintrajud.org.br>.    
   O Jurídico alerta que o descon-
to pode ter sido efetuado em ou-
tros meses daquele mesmo ano.

Plano de Saúde JF/TRF – Homolo-
gada a licitação do novo plano 
de saúde da Capital, o Sintrajud 
protocolou outro requerimento 
pedindo que seja estabelecida 
mesa de negociação. Também 
foi demandado ao Tribunal 
atenção à JF/São Vicente, exclu-
ída do lote licitatório 01, onde 
sempre constou, o que levou à 
perda de vários hospitais e cen-
tros diagnósticos na cidade.
Férias fracionadas – O Sindicato 
requereu alteração do artigo 13 
da Portaria GP 62/2015 do TRT-
2, que estabelece que a fração de 
férias não pode ser inferior a 10 
dias. O documento pede a supres-
são do limite de períodos míni-
mos, em respeito à Lei 8.112/90.
‘Rede PJe’ – No TRF-3, o Sintra-
jud reiterou pedido de amplo 
debate e participação sobre o 
modelo em discussão. A entida-
de também apresentou reivindi-
cações e manifestações iniciais 
sobre o projeto discutidas com a 
base em visitas aos locais de tra-
balho e durante a apresentação 
da proposta em Campinas.
Abono – Solicitado ao setor de 
saúde do TRT-2 licença para 
fisioterapia a servidor que foi 
diagnosticado com doença dege-
nerativa do disco intervertebral.

Ascom UFBA
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