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Defender direitos, 
emprego e aposentadorias

• Reformar a Previdência para ‘capitalizar’ 
sistema, aumentar tempo de serviço e 
taxação aos trabalhadores

• Reduzir ou extinguir a Justiça do Trabalho e 
questionar funções do Ministério do Trabalho

• Fim da estabilidade para o funcionalismo

• Desvincular receitas da educação e saúde

Ações negociadas entre o atual e o futuro governo 
mobilizam organizações de trabalhadores públicos 
e do setor privado, entidades de representação 
de magistrados e advogados, centrais sindicais e 
movimentos a construir alianças 
contra a retirada de direitos.
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A eleição de Jair Bolsonaro expressa o colapso da 
Nova República e do pacto social da Constituição 
de 1988, e representa o aprofundamento do plano 
de desmonte de direitos patrocinado pelos setores 
dominantes. O resultado eleitoral é produto de vá-
rios fatores, sendo estrutural a crise internacional 
aberta em 2008, que levou a uma onda de gover-
nos conservadores ou reacionários em diversos 
países.

Mandatários de perfil autoritário e violento ex-
pressam a necessidade do capital de extrair direi-
tos e conquistas para recompor a evaporação de 
trilhões de dólares geradas pelo mercado especu-
lativo desde a explosão dos subprime.

No Brasil, o cismo econômico produziu terreno 
fértil para a profunda crise política desencadeada 
nos últimos anos. A falta de respostas para as de-
mandas populares e o desvelamento da podridão 
do sistema político nos escândalos de corrupção, 
a precariedade e sucateamento dos serviços públi-
cos, o desemprego e a queda da renda, a violência 
e a insegurança, levaram a po-
pulação à descrença e à rejeição 
a “tudo que está aí”. Bolsonaro 
– há 27 anos no Congresso Na-
cional sendo eleito por alguns 
dos partidos mais corruptos do país (PDC, PPR, 
PPB, PP) – surfou a onda de “outsider”.

A velha e superficial polarização que ocupou a 
política institucional nas últimas décadas ruiu. Po-
líticos e partidos conhecidos como expressão do 
sistema foram varridos, sendo o PSDB o caso mais 
notório. À frente do governo por mais de 13 anos, 
o PT e o lulopetismo também são vistos como 
integrantes do sistema e têm enorme responsabi-
lidade na crise atual, pela cooptação e desmobili-
zação dos movimentos sociais e populares, pelas 
alianças com os grandes proprietários e corpo-
rações e com os setores políticos mais atrasados, 
pelo envolvimento nos velhos esquemas. Foram 
mantidas intocadas as estruturas de desigualdade 
e de privilégio na sociedade e no Estado.

O fato do novo mandatário não ter o apoio da 
maioria da população (recebeu votos de 39% dos 
eleitores num pleito com a maior quantidade de 
votos nulos desde 1989) é um ponto em nosso 
favor. A maioria do povo não compartilha de um 
projeto de extrema-direita e ultraliberal.

Apesar das idas e vindas em declarações, o que 
Bolsonaro prometeu até agora é retirada de direi-
tos: que toda a carga contributiva de sustentação 
da previdência fique sob responsabilidade do tra-
balhador; cogitar o fim do Ministério do Trabalho; 
redução da estrutura da Justiça Trabalhista; a car-
teira de trabalho verde e amarela para contratações 

à margem da CLT; a interdição do debate sobre as 
desigualdades de gênero que geram violências.

Reajustes como o conquistado por nossa cate-
goria com a última e histórica greve serão parte 
de um passado distante se não houver muita luta. 
Bolsonaro ajudou a aprovar a Emenda Constitu-
cional 95, que prevê nos deixar sem aumento até 
2036.

O presidente eleito também votou a favor da 
‘reforma’ trabalhista que completou um ano no 
último dia 11 com desemprego em alta e precari-
zando direitos.

A retórica presidencial vem, como nos anos de 
chumbo, em resposta aos avanços buscados pe-
los trabalhadores. O discurso de “varrer o ativis-
mo” não é à toa. É necessário insuflar a popula-
ção contra quem se opõe ao projeto de desmonte 
de direitos. Sem os “baderneiros” que deram a 
vida em maio de 1886 pela redução da jornada 
de trabalho, ainda estaríamos submetidos a 12, 
13 horas de exploração diária. Não fossem as su-

fragistas, a parcela feminina da popu-
lação não teria hoje direito a voto. Se 
não tivéssemos derrubado o regime 
dos quartéis, não teríamos conquista-
do o ingresso no serviço público só por 

concurso, Regime Jurídico Único, licença mater-
nidade de 180 dias etc.

Como já afirmávamos antes do primeiro turno, 
passadas as eleições, é hora de retomar a mobili-
zação para impedir a consolidação dos ataques às 
aposentadorias e outros direitos.

O Sintrajud nunca teve compromisso com o 
PT e seus governos. Ao contrário, fez oposição 
a todos os desmandos promovidos entre 2003 e 
abril de 2016. Lutamos contra a reforma da Pre-
vidência de Lula e os ataques de Dilma às apo-
sentadorias e pensões, por salários, pela carreira 
e para derrubar o veto ao PLC 28/15. Conquista-
mos com uma greve histórica o último reajuste. 
Denunciamos a corrupção e defendemos que to-
dos os responsáveis fossem e sejam punidos.

Seguimos lutando contra o governo Temer e 
seguiremos a resistência pela data-base, o reajus-
te dos benefícios, a carreira e todos os direitos dos 
servidores do Judiciário e do conjunto dos traba-
lhadores. Continuaremos defendendo a realização 
de uma greve geral se o atual ou o futuro governo 
tentarem aprovar a ‘reforma’ da Previdência.

Independente de em quem os trabalhadores da 
categoria votaram, o momento é de unir o con-
junto dos locais de trabalho para reafirmar nosso 
sonoro NÃO à reforma da Previdência e a qual-
quer ataque à Justiça do Trabalho e defender os 
direitos sociais. À luta!

EDITORIAL

Resistir por nossos direitos

“Seguiremos lutando 
contra todos os que 
atacarem direitos”

AgEnDA
Atividades previstas

22/11 - Dia de mobilização unificada das centrais sindicais 
em defesa da Previdência e dos direitos sociais.
22 e 23/11 - Seminário jurídico da CSP-Conlutas.
23 a 25/11 - Reunião da coordenação nacional da CSP-
-Conlutas.
24/11 - Assembleia geral de mobilização em defesa da 
aposentadoria e da JT, às 14h, no hotel São Paulo Inn (Lar-
go de Santa Efigênia, 44, Centro, SP).
1°/12 - Final da 13ª Copa Sintrajud de Futebol Society, na 
quadra Play Ball Pompéia (Av. Nicolas Bôer, 66, Pompéia).
7/12 - Festa do Sintrajud, no Tênis Clube Paulista (Rua 
Gualaxos, 285, Aclimação, São Paulo), às 20h.
8/12 - Reunião do Coletivo de Mulheres do Sintrajud, 
às14h, no Sindicato.
15/12 - Festa de fim de ano da Subsede na Baixada San-
tista, a partir das 17h30, no Estrela de Ouro Futebol Clube 
(Av. Rei Alberto I, 372 – Ponta da Praia, Santos).

Atividades realizadas desde o JJ579

15 a 19/10 - Eleição da diretoria de base.
20/10 - 7ª Mostra de Artes do Sintrajud.
5/11 - Reunião na presidência do TRF sobre o plano de 
saúde.
7/11 - Representantes dos  aposentados e aposentadas 
ao Conselho de Base foram eleitos no 2° Encontro Esta-
dual do segmento ocorrido em 2018 (foto abaixo).

9/11 - Café da manhã com o Sindicato no Fórum Traba-
lhista Ruy Barbosa (foto abaixo).

10/11 - Seminário ‘A situação de negras e negros no Brasil’.

12/11 - Reunião do Fórum dos Servidores Públicos no 
Estado.
13/11 - Reunião da diretoria executiva.
14/11 - Reunião do Núcleo de Oficiais de Justiça.
- Reuniões com a diretoria-geral e a Secretaria de Gestão 
de Pessoas do TRT-2.
19/11 - Reunião com a Secretaria de Orçamento e Finan-
ças do TRE sobre o plano de saúde.

Jesus Carlos

Joca Duarte

Shuellen Peixoto
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Hélio Batista Barboza

O novo plano de saúde do TRF-
3, que atenderá também servido-
res e magistrados da Justiça Fede-
ral na capital e em outras cidades, 
pode pesar mais no orçamento 
de quem ganha menos e dos mais 
idosos, mesmo que em alguns ca-
sos a mensalidade sofra redução.

A tabela do novo plano da 
Amil,  que já operava o plano 
de saúde anterior e acabou ven-
cendo a licitação deste ano, foi 
apresentada aos servidores e ao 
Sintrajud como fato consumado, 
sem discussão com a categoria. 
Desde o ano passado, porém, os 

servidores reivindicam a revisão 
da tabela, buscando uma divisão 
mais justa do custeio entre as fai-
xas salariais e etárias.

O objetivo é evitar o aumento 
excessivo da mensalidade cobrada 
dos servidores mais idosos e am-
pliar a diferença entre o valor pago 
pelos servidores das faixas salariais 
mais altas e o que foi estabelecido 
para os menores vencimentos. O 
que o Tribunal fez, no entanto, foi 
justamente o contrário.

“A forma como o Tribunal 
aprovou essa tabela, sem dar es-
paço para conversarmos [com a 
administração], é uma maneira 
autoritária de proceder”, criticou 

Enquanto acompanha a licitação do 
plano de saúde do TRE e busca uma 
tabela mais justa para o plano da Amil 
no TRF-3, o Sintrajud mantém a luta 
pela criação de grupos de trabalho nos 
tribunais para discutir a autogestão. O 
objetivo é livrar a categoria dos preços 
abusivos cobrados pelas poucas em-
presas que dominam o setor.

A partir dos grupos de trabalho, 
propostas de implementação poderão 
estar prontas para servir de alternativa 
quando se encerrarem os atuais con-
tratos com as operadoras. 

Em agosto, o Sintrajud e a Asso-
ciação dos Magistrados da 2ª Região 
(Amatra-2) promoveram um semi-
nário sobre autogestão no TRT-2, 

onde os servidores tiveram neste ano 
um reajuste de pelo menos 15,5% nas 
mensalidades do novo plano, ofereci-
do pela NotreDame. 

O seminário mostrou as vantagens e os 
cuidados a serem tomados para implan-
tar o modelo e a desembargadora Rilma 
Hemetério, que assumiu a presidência do 
TRT-2 em outubro, reconheceu que a au-
togestão pode ser uma saída para escapar 
das imposições do mercado. 

No TRF-3, o Sintrajud articula com 
a Associação dos Juízes Federais (Aju-
fesp) demandar a criação do grupo de 
trabalho sobre a autogestão. A presi-
dente do TRF-3, a desembargadora 
Therezinha Cazerta, sinalizou positi-
vamente. (HBB)

As eleições deste ano atra-
saram o andamento da lici-
tação do plano de saúde do 
TRE. As discussões entre os 
servidores, o Sintrajud e a 
Administração do Tribunal 
sobre o termo de referência 
do edital tiveram de ser in-
terrompidas em razão do in-
tenso ritmo de trabalho do 
período eleitoral - ampliado 
pelas fake news.

Conforme o roteiro apro-
vado em assembleia no dia 
10 de outubro, o Sindicato 
teve nova reunião com os 
gestores do Tribunal e pau-
tou a necessidade de abrir 
um período de consulta à 
categoria sobre o termo, se-
guida de nova reunião com a 
administração para consoli-

dar o documento atendendo 
às demandas dos servidores.

O objetivo é fazer com que 
o processo de contratação 
do plano de saúde do TRE 
incorpore as melhores prá-
ticas do TRT e do TRF. Em 
ambos os tribunais, a parti-
cipação da categoria foi fun-
damental para melhorar o 
termo de referência e obter 
planos que atendessem às 
necessidades dos servidores.

Na reunião com o Sindi-
cato, os diretores do TRE 
prometeram avaliar as de-
mandas, embora tenham 
apontado dificuldades, pin-
cipalmente com relação às 
consultas à categoria.

Mais informações no site do 
Sintrajud.

TRF-3 reforça desigualdade em
novo plano de saúde

Sindicato busca revisão da tabela de custeio, que pesa mais sobre os servidores que ganham menos e sobre os idosos. 

Gilberto Terra, servidor do Fórum Pre-
videnciário e diretor do Sintrajud.

Depois de reunir os servidores em as-
sembleias e de pressionar para obter uma 
audiência com a desembargadora There-
zinha Cazerta, os dirigentes do Sindicato 
conseguiram levar à presidente do TRF-3 
um abaixo-assinado com mais de 800 as-
sinaturas pela revisão da tabela.

A presidente aceitou rediscutir a di-
visão do custeio no âmbito de uma co-
missão formada por representantes do 
Sintrajud e técnicos do Tribunal, mas 
manteve o prazo de adesão ao novo pla-
no, que terminou no dia 8 de novembro.

O Sindicato espera que a criação desse 
grupo signifique uma intenção sincera, 
por parte da presidente, de redistribuir 
o custeio do plano, para que as novas 
mensalidades sejam mais compatíveis 
com os vencimentos e com a idade de 
cada servidor.

PARTICIPAÇÃO DOS BEnEFICIÁRIOS nO PLAnO DE SAÚDE DA AMIL 
(R$ - per capita)

até 18 anos Plano antigo Plano novo(Amil 500*)
menor mensalidade 232,01 129,32

    maior mensalidade 392,47 164,59
Diferença 160,46  35,27

acima de 58/59 anos (**)
menor mensalidade  631,70  594,85
maior mensalidade  855,16  757,12

Diferença  223,46  162,27

(*) Para todas as faixas etárias, as menores mensalidades são para quem ganha até 
R$ 2 mil e as maiores, para quem ganha acima de R$ 32 mil. A mesma comparação 
pode ser feita com o plano Amil 700.
(**) No plano antigo, a maior faixa etária era a partir dos 58 anos. No novo plano, a 
maior faixa é a partir dos 59 anos.

Sindicato busca criação de grupos de trabalho
sobre o modelo nos tribunais

TRE: Sindicato cobra retomada 
de discussão sobre edital

Sintrajud e associações de juízes dialogam 
sobre autogestão na JT e na JF

Gero Rodrigues

CATEgORIA
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Luciana Araujo

Desde a campanha eleitoral, e com 
o início dos trabalhos da equipe de 
transição, todos os dias veículos de 
comunicação trazem anúncios e re-
cuos do que planeja o novo governo.

A mira contra direitos do funcio-
nalismo e os serviços públicos, no 
entanto, fica cada vez mais evidente. 
Em especial após a publicação de três 
documentos lançados no início deste 
mês. O ‘Manifesto à Nação: O Brasil 
para os brasileiros’, da Frente Parla-
mentar Evangélica na Câmara dos 
Deputados; do documento ‘Transi-
ção de Governo 2018-2019: infor-
mações estratégicas’, do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão; e da “Carta Brasil”, assi-
nada por 112 economistas liberais e 
apresentada ao presidente “para des-
travar o país”.

Reunidos, os textos conformam 
um projeto coerente de setores que 
apoiaram o presidente eleito. Um 
plano calcado no “enxugamento” do 
Estado, fim da estabilidade aos ser-
vidores, ampliação da terceirização 
e privatizações, e desvinculação total 
dos recursos fiscais.

As unanimidades no debate con-
duzido por conglomerados de mídia, 
equipe de transição governamental, 
a Frente Evangélica e os economistas 
da ‘Carta Brasil’ são: a “necessidade” 
de uma nova ‘reforma’ previdenciá-
ria e o aprofundamento da flexibili-
zação trabalhista. Essas são aponta-
das como as pautas centrais para o 
remodelamento ultraliberal do Esta-
do brasileiro.

Previdência é alvo prioritário 
A equipe de transição sinaliza a 

opção por mudanças infraconsti-
tucionais frente à dificuldade de fa-
zer o Congresso Nacional mover-se 
para aprovar a Proposta de Emenda 
Constitucional 287-A (a ‘reforma’ de 
Temer, derrotada no ano passado 
pela maior greve geral em 30 anos e 
neste ano pela pressão das categorias 
organizadas sobre parlamentares em 
ano eleitoral).

Dependentes apenas de maioria 

simples nas casas legislativas, ques-
tões como a alíquota previdenciária, 
cálculo dos benefícios, regras de pen-
sões, entre outras, poderiam ser alte-
radas sem a exigência de três quintos 
dos votos de deputados (308) e sena-
dores (59) em dois turnos.

“Os planos de reforma da Previ-
dência não estão muito claros, mas 
uma reforma mais rápida tenderia a, 
além de um aumento de contribui-
ção, estabelecer restrições de direi-
tos. Como por exemplo a mudança 
da forma de cálculo dos benefícios e 
a possibilidade de fixação de alguns 
critérios de inacumulabilidade de 
benefícios”, explica o juiz federal Fá-
bio Souza, coordenador da Área de 
Direito Previdenciário do Instituto 
Latino-Americano de Direito Social 
(IDS). O magistrado será um dos pa-
lestrantes do seminário ‘30 anos da 
Seguridade Social’, promovido pela 
Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil 
(Anfip) e a Frente Parlamentar Mista 
em Defesa da Previdência Social no 
próximo dia 30, em Brasília.

Mudanças nas regras de pensão 
por morte foram impostas pelo go-
verno Dilma Rousseff, em 2015, sem 
mudança constitucional. 

No ano passado o presidente Mi-

chel Temer buscou elevar a contri-
buição dos servidores públicos à pre-
vidência de 11% para 14%, por meio 
da Medida Provisória 805. A mano-
bra foi suspensa por liminar conferi-
da pelo ministro do Supremo  Tribu-
nal Federal Ricardo Lewandowski, 
e depois a MP perdeu validade sem 
que o presidente de mais baixa po-
pularidade na História recente con-
seguisse articular com o parlamento 
a votação no prazo regimental.

“No que se refere especialmente à 
previdência dos servidores, altera-
ções bastante significativas já foram 
feitas, com a emenda 20, de 1998, 
com a emenda 41, de 2003, e sobre-
tudo com a criação das previdências 
complementares. Hoje, para os no-
vos servidores [ingressantes a partir 
de 14 de outubro de 2013, no caso do 
Judiciário], o regime de previdência 
é equivalente, e muitas vezes inferior, 
ao Regime Geral”, frisa o juiz.

“O frágil pacto social pelo ralo”
O Jornal do Judiciário também 

ouviu o desembargador do TRT-10 
Grijalbo Coutinho, ex-presidente da 
Anamatra, sobre a reforma trabalhis-
ta, os ataques ao Direito do Trabalho 
e ao Judiciário Trabalhista.

A Lei 13.467/2017 completou um 

ano de vigência em 11 de novembro 
com recordes de informalidade e 
sem baixar o desemprego.

O magistrado aponta que propos-
tas como a carteira verde e amarela 
inclusa no programa de governo de 
Jair Bolsonaro “não resistem a um 
sopro de constitucionalidade”. E ates-
ta: “o que se pretende é liquidar di-
reitos do trabalho para saciar a sede 
do capital por lucros e por geração de 
maior miséria social. O frágil pacto 
social está indo para o ralo”.

Grijalbo avalia que não será fácil 
aprovar emendas para fundir, extin-
guir ou reduzir a JT. “Uma tentativa 
de volta ao início do século XX terá 
consequências políticas”, afirma.

Mobilização é a saída, ressalta 
diretoria do Sintrajud

Diante das perspectivas, a direção 
do Sindicato considera este um fim 
de ano atípico. Por isso estão sendo 
convocadas assembleia geral e mo-
bilizações em novembro.

Novo governo promete velhos ataques 
a direitos e conquistas

‘Reformas’ administrativa e da Previdência, fim da estabilidade dos servidores públicos, manutenção da Emenda Constitucional 95 - 
que congela o orçamento social e de salários até 2036 -, aprofundamento da flexibilização trabalhista e mais “ajuste fiscal”: projetos 

em andamento na equipe de transição governamental prometem exigência de muitas lutas em 2019. 

COnJUnTURA

Acompanhe as mobilizações 
e leia a íntegra das entrevistas 
com os juízes  Fábio Souza e 
Grijalbo Coutinho em
www.sintrajud.org.br

Hélio Batista Barboza

Um mês antes das eleições, o Jornal do Judiciário listou os 60 
deputados federais de São Paulo que tentavam a reeleição e que vo-
taram contra a categoria em diversas matérias. Desse total, 34 parla-
mentares conseguiram se reeleger – ou seja, 57%.

O índice foi menor que o da Câmara como um todo: 60% dos de-
putados que buscaram um novo mandato tiveram sucesso, segundo 
o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).  Esse 
percentual, por sua vez, é o mais baixo desde a eleição de 2006; em 
2014, por exemplo, foram reeleitos 70% dos deputados que tenta-
ram se manter na Câmara.

No Senado, as urnas castigaram ainda mais: apenas 8 dos 32 sena-
dores que buscaram se reeleger estarão na próxima legislatura. Foram 
rejeitados antigos “caciques”, como Romero Jucá (MDB-RR) – líder das 
bancadas governistas desde Fernando Henrique (PSDB) – e o próprio 
presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE).

Segundo o Diap, o Congresso passou pela maior renovação desde 
1990, mas os trabalhadores têm motivos de preocupação. Levantamento 
preliminar feito pela entidade aponta que a bancada sindical terá 33 re-
presentantes na Câmara, 18 a menos do que na eleição de 2014. 

Além disso, embora sejam estreantes no Congresso, muitos parla-
mentares já ocuparam cargos em governos estaduais e municipais, ou 
exerceram mandatos em assembleias legislativas e câmaras munici-
pais, e são ligados a grupos políticos tradicionais.

Sob outra perspectiva, o número de deputados que já eram servido-

res públicos dobrou, de 35 para 70 representantes. Mas metade desse 
grupo é formada por militares e policiais, impulsionados pela ênfase 
dada à segurança pública no discurso do presidente eleito.

Outras bancadas informais continuam influentes no parlamento, diz 
o Diap. A bancada ruralista encolheu pela segunda vez consecutiva na 
Câmara, mas aumentou no Senado; e a bancada evangélica cresceu em 
ambas as Casas: passou de 75 para 84 deputados e de 3 para 7 senadores.

De maneira geral, a configuração das bancadas e a distribuição 
das cadeiras entre os partidos dão ao Congresso que saiu das urnas 
o perfil mais conservador de todos os tempos, com uma ampla base 
de apoio a pautas como a eliminação de direitos trabalhistas e a pri-
vatização de serviços públicos.

Congresso se renova, mas é o mais conservador da História
Nova composição da Câmara dos Deputados e do Senado amplia os riscos 

 para os direitos dos trabalhadores.

Fonte: Câmara 
dos Deputados e 
Senado Federal
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Hélcio Duarte Filho

A aprovação no Senado Fede-
ral, em uma hora, do projeto que 
reajusta em 16,38% os subsídios 
dos ministros do Supremo Tribu-
nal Federal, em 7 de novembro, é 
mais uma das medidas que colo-
cam entraves aos direitos dos ser-
vidores do Judiciário. O aumento 
dos ministros é mais um com-
pressor no orçamento limitado 
pela Emenda Constitucional 95.

O presidente da Corte, Dias 
Toffoli, teria atuado pessoalmen-
te para isso e utilizado o auxílio-
-moradia como moeda de troca 
para justificar o reajuste. Como, 
aliás, já fizera na reunião com 
o presidente Michel Temer, em 
agosto, que selou o acordo sobre 
a questão.

Poucos dias mais tarde, o go-
verno federal editou medida 

provisória adiando de 2019 para 
2020 parcelas de reajustes, conce-
didos em 2016 ou 2017 a diversas 
categorias do funcionalismo fe-
deral do Executivo.

O empenho de Toffoli para 
aprovar o aumento para o STF 
contrasta com a paralisia na cor-
te máxima do país da ação que 
trata da revisão salarial anual de 
cerca de 11 milhões de servidores 
em todas as esferas de governo 
e poderes. O presidente do STF 
retarda a volta do processo ao 
plenário desde que tomou posse, 
em 13 de setembro. A ação havia 
sido pautada em 21 de junho, dois 
meses depois de Toffoli entregar 
o voto-vista pedido quatro anos 
antes. No entanto, não foi apre-
ciada. Ainda faltam votar, além 
do presidente, os ministros Celso 
de Mello, Edson Fachin e Ricardo 
Lewandowski.

O reajuste aos magistrados ele-
vará a remuneração dos ministros 
do STF de R$ 33,7 mil para R$ 
39,3 mil. Terá ainda efeito cascata 
entre magistrados, procuradores, 
ministros de Estado, governado-
res, parlamentares e o presiden-
te da República. Enquanto a alta 
cúpula dos três poderes viabiliza 
seu próprio aumento, ocorre uma 
movimentação pelo congelamen-
to dos salários dos servidores. Até 
mesmo a redução dos salários das 
categorias, via aumento da alíquo-
ta de contribuição à Previdência, 
está sendo cogitada.

Auxílio-moradia
A jornalistas, Toffoli afirmou 

que agora o problema do auxílio-
-moradia poderá ser enfrentado 
no STF. “Com a aprovação do 
novo subsídio, nós podemos en-
tão resolver essa questão do auxí-
lio”, disse. O polêmico benefício é 
mantido por  liminar concedida 
pelo ministro Luiz Fux em 2014, 
extensivo até a juízes proprietários 
de imóveis na cidade onde atuam.

A declaração de Toffoli dá a enten-
der que os julgamentos em plenário 
do auxílio e da revisão constitucio-
nal de salários do funcionalismo 
não ocorrem por opção política.

A revisão anual dos salários dos 
servidores foi introduzida na Cons-
tituição por emenda, em 1998, e 
vem sendo desrespeitada sistema-
ticamente. O STF tem decisão fa-
vorável à categoria, de 2001, que 
se tornou inócua pela inexistência 
de penalidades ao governante que 

não cumpri-la. A ação em curso no 
Supremo busca justamente impor 
multa pecuniária à administração 
pública por desrespeito à determi-
nação constitucional.

Até o fechamento desta edição 
não havia definição de julgamen-
to do auxílio e nem sanção ao 
reajuste dos juízes. Se Temer não 
se manifestar até o dia 28 de no-
vembro, no entanto, o aumento 
entrará em vigor com apoio táci-
to do Executivo.

No último dia 14, Toffoli e o 
vice-presidente do STF, Luiz Fux, 
voltaram a se reunir com Temer 
para discutir o auxílio.

Sem negociações
O empenho da cúpula do STF 

pela majoração de seus venci-
mentos também contrasta com a 
má vontade em negociar com as 
representações sindicais dos ser-
vidores do Poder Judiciário. Há 
dois anos a solicitação de resta-
belecimento da Comissão Inter-
disciplinar criada em 2016 segue 
sem resposta.

Não são poucas as questões que 
a Fenajufe e os sindicatos que-
rem levar ao STF. A ameaça de 
um futuro colapso nos tribunais 
por conta da asfixia orçamentária 
decorrente da EC 95, o risco de 
congelamento salarial para o fun-
cionalismo, a possível redução 
brutal de direitos previdenciários 
e a movimentação de setores pela 
extinção da Justiça do Trabalho: 
temas cruciais à própria existên-
cia do Poder Judiciário.

Hélio Batista Barboza

Numa demonstração de que o 
Poder Judiciário está alinhado à 
política de congelamento de gas-
tos estabelecido pela Emenda 95 
para os próximos 20 anos, a presi-
dente do TRF-3, desembargadora 
Therezinha Cazerta, escancarou 
um dos objetivos até então não 
declarados da ‘Rede PJe’.

O projeto reorganiza a primeira 
instância da Justiça Federal com 
base no processo judicial eletrôni-
co e foi apresentado no último dia 
9 ao presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, em evento no Tribu-
nal. Na ocasião, a desembargado-
ra disse que o agora rebatizado 
‘TRF 100% PJe’ ajudará a reduzir 
o quadro de pessoal e se adaptar 
aos limites orçamentários.

STF garante auto-reajuste enquanto tolera 20 anos de desrespeito a servidores
Articulação entre as cúpulas dos três poderes assegura aprovação relâmpago de aumento dos subsídios, enquanto atual e 

próximo governo tentam pautar projetos contrários aos  trabalhadores.
Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

TRF-3 afirma que se adapta para reduzir pessoal
Projeto de reorganização foi apresentado a Dias Toffoli como adequação ao teto de gastos.

Arquivo Sintrajud

“Com isso, ganhamos também 
em economia de recursos huma-
nos, que hoje é um grande pro-
blema”, disse a desembargadora. 
“Hoje, na seção, temos 267 cargos 
vagos. Com o processo eletrônico 
conseguimos fazer remanejamen-
tos e através desse novo modelo 
de vara nós precisaremos de me-
nos servidores”, afirmou.

O Sintrajud tem manifestado 
preocupação com a redução do 
quadro, a falta de critérios para 
distribuição de funções comissio-
nadas no modelo novo de gestão, 
e com a ausência de uma política 
de saúde preventiva aos efeitos da 
intensificação do trabalho.

Para a diretora do Sintrajud 
Claudia Vilapiano, a declaração 
da presidente é motivo de alarme. 
“É inconcebível colocar isso como 
fato consumado, indicando que 
a Administração vai adotar uma 

política de arrocho e não vai lutar 
pelo preenchimento dos cargos 
vagos, que sobrecarregam os ser-
vidores da ativa”, comentou a ser-
vidora da JF/Campinas.

Ao elogiar o projeto, Toffoli tam-
bém mencionou as restrições im-
postas pela EC 95, e destacou que 
a digitalização permite produzir 
relatórios e estatísticas “sem a ne-
cessidade de destacar servidores”.

O Sintrajud vem questionando 
este projeto desde o seu início, por 
partir da premissa do “fazer mais 
com menos”. Obviamente essa ló-
gica acaba recaindo sobre as costas 
dos servidores e dos jurisdicionados, 
que serão prejudicados no direito de 
acesso à justiça. Em setembro o Sin-
dicato protocolou na Diretoria do 
Foro questionamentos ao projeto, e 
a partir da fala da desembargadora 
apresentará um adendo contra a ex-
tinção de cargos vagos.
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Ameaças a JT e MT 
unificam categorias
Sindicato rebate campanha contra a Justiça Trabalhista e reage ao 
anúncio de extinção do Ministério e articula iniciativas com outras 

entidades para defender direitos.

COnJUnTURA

Luciana Araujo

Assim que acabou o processo elei-
toral, veículos de mídia, o presidente 
eleito e grupos de extrema-direita re-
tomaram a campanha contra as ins-
tituições que regulam as relações de 
trabalho no país.

Reportagem exibida pelo ‘Jornal da 
Band’ em 30 de outubro apresentou 
uma série de dados distorcidos para 
defender a incorporação do judiciário 
trabalhista à Justiça Federal ou à Es-
tadual, ou ainda sua substituição por 
câmaras de mediação e arbitragem 
privadas com decisões definitivas e 
sem possibilidade de recurso judicial 
(confira matéria no site do Sindicato: 
www.sintrajud.org.br).

A Rede Record, cujo controlador 
majoritário, o bispo Edir Macedo, 
apoiou a candidatura do presidente 
eleito, também entrou na campanha 
contra o judiciário trabalhista.

O MBL, do deputado federal eleito 
por São Paulo Kim Kataguiri (DEM)
fez circular nas redes sociais um vídeo 
em que prega a extinção da JT.

O futuro presidente fez declarações 
contra a Justiça do Trabalho durante 
a campanha e, logo depois de eleito, 
afirmou que extinguiria o Ministério, 
incorporando suas funções à pasta 
da Economia, que será chefiada por 
Paulo Guedes. O anúncio pegou mal 
e Bolsonaro foi à mídia dizer que re-

cuou da proposta, mas os trabalhado-
res devem se manter em alerta. No dia 
13, em visita ao TST, Bolsonaro reafir-
mou que a pasta do Trabalho deverá 
ser fundida a um outro ministério.

A campanha contra a JT omite o pa-
pel de resgate de impostos e contribui-
ções previdenciárias cumprido pelo 
ramo especializado e a insegurança 
jurídica a que trabalhadores estariam 
expostos sem a instituição. O mesmo 
acontece em relação ao Ministério.

Por isso, sindicatos de categorias do 
funcionalismo que constroem o Fó-
rum dos Servidores Públicos no Esta-
do de São Paulo (foto) deram largada 
a uma campanha em defesa da Justiça 
do Trabalho e do Ministério.

O Colégio de Presidentes e Correge-
dores dos TRTs (Coleprecor) também 
iniciou recentemente a campanha “8 
fake news sobre a Justiça do Trabalho”. 
Organizações de juízes, advogados e 
procuradores, presidentes de TRTs, 
sindicatos e centrais sindicais já pu-
blicaram manifestações conjuntas em 
defesa da JT e do MT.

O dia 22 deste mês entrou no calen-
dário com mobilizações em frente às 
superintendências do Ministério nos 
estados. Em 26 de novembro: novos 
atos. O Sintrajud é parte dessas inicia-
tivas e convoca a categoria a se mobi-
lizar. Em Santos, o Sindicato impul-
sionou o ato do dia 11 de novembro 
junto com servidores do TJ (detalhe).

Fotos: Marcela Mattos (detalhe) e arquivo Sintrajud.
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Shuellen Peixoto

Para encerrar o ano, a direção do 
Sintrajud convida os servidores às 
já tradicionais festas de confraterni-
zação na capital e na Baixada San-
tista. Serão momentos de encontrar 
os amigos, descontrair e renovar as 
energias para 2019.

Em São Paulo, a festa acontecerá 
em 7 de dezembro (sexta-feira) a 
partir das 20 horas, no Tênis Clube 
Paulista. A música ficará por con-
ta da cantora Roberta Gomes e da 
Banda A Cores, que agitaram a pista 
no ano passado. 

A festa em Santos será no dia 15 
de dezembro, sábado, a partir das 
17h30, no Clube Nipônico Estrela 
de Ouro, com discotecagem co-
mandada por DJ. “O clube possui o 
melhor gramado de futebol society 
da região, que estará disponível para 
quem quiser bater uma bolinha, 
basta montar os times”, informa a 
diretora Lynira Rodrigues, servido-
ra da JT/Cubatão.

Os convites também dão direito a 
buffet e bebidas à vontade (cerveja 

somente para maiores de 18 anos). 
Os eventos serão gratuitos para 

servidores sindicalizados. O ingres-
so para o primeiro acompanhante 
custará R$ 20,00. A partir do segun-
do acompanhante e para servido-
res não sócios, o valor do ingresso 
será R$ 100,00. Para trabalhadores 
terceirizados o convite custará R$ 
50,00. A entrada de acompanhantes 
somente será permitida com os titu-
lares dos respectivos convites.

Distribuição dos convites
Para facilitar e dar agilidade à dis-

tribuição dos ingressos, este ano os 
sindicalizados poderão imprimir 
um voucher direto no site do Sin-
dicato. O procedimento é simples: 
basta informar o CPF. Se for levar 
acompanhantes, na emissão do 
voucher é necessário informar os 
nomes e idades (no caso das crian-
ças) e depositar os valores na conta 
do Sindicato.

Além do site, a diretoria realizará 
plantões de distribuição de convites 
nos locais de trabalho com maiores 
concentrações de servidores (TRT-

2, TRF-3, Fórum Pedro 
Lessa, Fórum Traba-
lhista Ruy Barbosa e 
TRE). Também haverá 
convites disponíveis na 
sede do Sintrajud (Rua 
Antônio de Godói, 88, 
16º andar - Centro).

Na Baixada, os con-
vites serão distribuídos 
nos locais de trabalho 
e na subsede de Santos 
(Rua Dr. Adolfo Assis, 
86 – Vila Belmiro).  

Acompanhe mais in-
formações pelo site do 
Sindicato.

Festas de fim de ano
Servidor sindicalizado tem entrada gratuita.

CATEgORIA

Festa em São Paulo
Quando? 7 de dezembro (sexta), às 20h.
Onde? Tênis Clube Paulista (Rua Gualaxos, 285, Aclimação).

Festa da Subsede de Santos
Quando? 15 de dezembro (sábado), às 17h30.
Onde? Estrela de Ouro E.C. (Av. Rei Alberto I, 372 - Ponta da Praia,
              Santos).

Seminário reafirmou luta antirracista
Palestrantes destacaram restrição de acesso a direitos à população 
negra existente hoje na sociedade, fruto da colonização escravista.

nOVEMBRO nEgRO

Para marcar o Mês da Consciência 
Negra, a diretoria do Sintrajud pro-
moveu o seminário ‘A Situação dos 
Negros e Negras no Brasil’, no dia 
10 de novembro. Servidores e espe-
cialistas debateram a formação do 
Estado brasileiro e a luta histórica da 
população negra contra o racismo 
que estrutura a sociedade no país, 
fundado sobre a base da violência da 
colonização e da escravização.

Negros e negras seguem majorita-
riamente em postos de trabalho mais 
precários (como os terceirizados), 
com salários menores e sendo a maio-
ria da população carcerária.

A pesquisa realizada neste ano pelo 
Sintrajud identificou que 18% dos ser-
vidores do Judiciário Federal no Esta-
do se declaram negros (14% pardos e 
4% negros). Na magistratura, o percen-
tual é de apenas 18,1%, segundo o CNJ. 

A atividade contou com a presença de Jupiara Castro, servidora aposentada da USP e fundadora 
do Núcleo de Consciência Negra naquela Universidade; Márcio Farias, professor convidado do 

Centro de Estudos Latino-americanos sobre Cultura e Comunicação (CELACC) da ECA/USP, e  William 
Meneses, supervisor de publicações do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM).

Joca Duarte

Participe da pesquisa da 
Fenajufe sobre saúde no 
Judiciário Federal. Saiba 

mais em: http://bit.ly/
PesquisaFenajufeSaude
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Luciana Araujo

Aos 93 anos de idade e 61 de práti-
ca jurídica, ele é considerado um dos 
maiores constitucionalistas do país. 
O jurista José Afonso da Silva está 
aposentado da Procuradoria do Es-
tado de São Paulo e da Faculdade de 
Direito da USP, mas segue ativo em 
seu escritório e realizando palestras.

30 anos da CF/88
Dando continuidade às reporta-

gens sobre os 30 anos da Constitui-
ção, a reportagem do Jornal do Judi-
ciário entrevistou o jurista, que teve 
papel destacado no desenho da Car-
ta Magna, como assessor jurídico da 
Assembleia Nacional Constituinte. 
José Afonso respondeu por e-mail.

Para o professor, ainda é possível 
continuar chamando a Constitui-
ção de ‘cidadã’ porque “apesar do 
grande número de emendas,  não 
foi atingido o núcleo que lhe dá o 
conceito de Constituição que são os 
direitos fundamentais”.

O constitucionalista considera que 
as mudanças mais importantes pro-
duzidas ao texto foram as emendas 
5 a 7, “porque eliminaram da Cons-
tituição diversas normas de proteção 
à economia nacional”. Além das ECs 
16 (reeleição), 19 (que modificou o 
regime jurídico dos servidores pú-
blicos e diversos princípios da admi-
nistração pública), 20 (que alterou 
o sistema de previdência social), 41 
(sobre o regimento previdenciário e 
remuneratório dos servidores públi-
cos) e 45 (a reforma do Judiciário).

Mesmo diante da crise aberta no 
país a partir de 2015, discorda da 
análise de que esta resultou no fim 
do ciclo de validade do pacto da 
Nova República. “Esta é a análise 
das elites conservadoras que saíram 
derrotadas do processo constituinte de 
que resultou a Constituição de 1988, e 
que pleiteiam sua mudança para reti-
rar dela as conquistas dos direitos fun-
damentais, especialmente dos direitos 
sociais que beneficiam a população 
mais carente”, afirma.

Na visão de José Afonso, “quem 
pleiteia uma nova constituinte ou 
não entende nada de teoria consti-
tucional e política ou age de má-fé. 
Uma constituinte só se convoca para 
que se refaça o pacto social, mediante 
a elaboração de uma nova Constitui-
ção, quando - por um golpe de Esta-

do ou outro motivo – rompe-se com 
a ordem constitucional vigente. Ja-
mais, em tempo algum, em lugar al-
gum, quando existe uma Constitui-
ção regendo plenamente os destinos 
do país, garantindo eleições livres, 
superando crises de vários tipos”.

O professor avalia que “as crises 
que ainda perduram são crises éticas, 
com reflexo na ordem econômica e 
social”, mas que “não existe, sequer, 
uma crise constitucional. Simples-
mente por que a Constituição vigora e 
oferece os meios adequados à solução 
dessas crises”. E ele ressalta a ilegali-
dade da proposta de refazer o vértice 
do ordenamento jurídico em vigor. 
“Às vezes, leio propostas de convocar 
constituinte exclusiva para fazer as 
reformas políticas, ou para refazer o 
pacto federativo. Mas não se convoca 
constituinte para isso ou para aquilo. 
Só para fazer nova Constituição”.

Direitos fundamentais
Em relação às críticas que têm sido 

difundidas na sociedade brasileira – 
e pelo presidente eleito – aos direitos 
fundamentais previstos na Consti-
tuição, José Afonso é direto. “Só uma 
elite conservadora questiona os direi-
tos de igualdade entre homem e mu-
lher, a dignidade da pessoa humana 
e o combate ao racismo, e o fazem 
porque, sendo classe privilegiada, 
esses direitos não lhes interessam”. O 
professor afirmou à reportagem que 
“será inconstitucional qualquer ten-
tativa de extinguí-los”.

A mesma análise o jurista faz das 
propostas apresentadas pelo futuro 
presidente da República em relação 
aos direitos e à regulação trabalhista. 
“As propostas de extinção da Justiça do 
Trabalho e do Ministério do Trabalho, 
e de reforma do sistema de seguridade 
social, estão na linha do pensamento 
do presidente eleito de implementar 
uma política pública em benefício do 
empresariado e das elites em geral. Os 
pobres e as minorias terão dias difíceis 
com o governo que vem aí”.

O constitucionalista enfatiza que 
o próximo governante mira nos 
direitos da população mais pobre. 
“O presidente eleito fez uma campa-
nha agressiva em face não de todos 
os direitos fundamentais, porque o 
direito de propriedade, por exem-
plo, ele promete proteger com todas 
as forças, inclusive com a promessa 
de tipificar como terrorismo atos de 
invasão de imóveis rurais improdu-
tivos e imóveis urbanos longamente 
vazios. Isso porque este é um direito 
de interesses especialmente dos ri-
cos. Os direitos fundamentais visa-
dos pelo presidente eleito são aqueles 
de interesses dos pobres: os direitos 
sociais, sobretudo os direitos traba-
lhistas e previdenciários”.

JURÍDICO

AÇÕES

REQUERIMEnTOS

EnTREVISTA -  JOSÉ AFOnSO DA SILVA

“Quem pleiteia nova constituinte ou 
não entende nada ou age de má-fé”

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

Defesa dos servidores 
em diversas frentes

O Departamento Jurídico noti-
ficou extrajudicialmente à Band 
pedindo direito de resposta em 
razão das declarações do então 
candidato Jair Bolsonaro (PSL) 
que colocavam em dúvida a li-
sura do trabalho dos servidores 
do TRE durante as eleições, em 
entrevista ao jornalista José Luiz 
Datena no dia 5 de novembro.

A emissora negou o pedido, 
alegando não poder se responsa-
bilizar por declarações ao vivo.

O Sindicato também deman-
dou errata de informação divul-
gada no ‘Jornal da GloboNews 
Edição das 18h’, no dia 7 de no-
vembro, de que os trabalhadores 
do Judiciário seriam alcançados 
pelo reajuste de 16,38% negocia-
do entre ministros do Supremo, 
governo e Congresso Nacional 
para a cúpula dos poderes. A 
emissora concedeu o esclareci-
mento no dia 13 (o vídeo está 
disponível no site do Sindicato: 
<www.sintrajud.org.br>).

Fenanda Maia/Jornal da PUC-RJ

O jurista José Afonso da Silva em palestra na PUC/RJ, em março. 
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Jornal do Judiciário

Novas iniciativas do Sindicato.

Indenização de Transporte 
– O Sintrajud prepara a execução do pa-
gamento da indenização de transporte 
descontada de oficiais de justiça do TRT-2 
que aderiram à greve de 2006. Na ação de 
pagamento aos oficiais da JF que parti-
ciparam da paralisação de 2012, a União 
recorreu ao STJ contra a decisão favorável 
em 2ª instância obtida pelo Sindicato.
Licença maternidade - Mais 
uma servidora do TRT-2 conseguiu pror-
rogar a licença, sem prejuízo dos venci-
mentos, em processo motivado por parto 
prematuro. O Sindicato aguarda decisão 
de mérito em outra ação nesta matéria, 
cuja liminar foi indeferida em primeira 
instância.

Nomeações TRT – O Sindicato 
demandou medidas para preencher as 
vagas já autorizadas para este ano. 
Auxílio Transporte – Foi protoco-
lado também pedido para o TRT manter 
o auxílio-transporte seletivo ou especial 
dos servidores que moram em Jundiaí. A 
Administração suspendeu o pagamento 
nessa modalidade.
Fracionamento de férias –  
Diante da reformulação do entendimen-
to do CSJT, que suprimiu a limitação do 
fracionamento das férias a períodos mí-
nimos de 10 dias,  o Sindicato voltou a re-
querer que a normatização seja aplicada 
na 2ª região. O tema deverá ser uma das 
pautas da próxima reunião com a presi-
dente do TRT.
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Nesta edição: 
Tabela 
consolidada 
do reajuste, 
com a parcela 
deste mês e a 
prevista para 
janeiro/2019

Jesus Carlos

Shuellen Peixoto

2015 marcou o Judiciário Federal. Foi o ano em que os 
servidores fizeram a maior greve da história da categoria, 
com grandes atos nos estados e em Brasília, resistiram ao 
gás de pimenta, ocuparam a Esplanada dos Ministérios 
e garantiram a aprovação da Lei 13.317/2016, que repôs 
parte das perdas acumuladas ao longo de quase dez anos.  

Em São Paulo, a categoria aprovou greve por tempo in-
determinado em assembleia no dia 11 de junho daquele 
ano. A partir de então, o movimento paredista ganhou 
força em cada setor, vara e cartório eleitoral. Atos reuni-
ram milhares na Avenida Paulista, diversas caravanas a 
Brasília pressionaram pela aprovação do PLC 28/2015, o 
projeto que previa a reposição salarial. 

A força da greve, que chegou a 26 estados e o Distrito 
Federal, garantiu a aprovação do projeto no Senado, no 

dia 30 de junho.  
A luta seguiu, e os servidores fizeram um grande ato 

em Brasília no dia 21 de julho para cobrar a sanção do 
PLC. No entanto, a então presidente Dilma Rousseff 
(PT) vetou o texto, sem reação à altura do STF.

Mesmo com o veto, os servidores continuaram mobi-
lizados e vários estados mantiveram o movimento pa-
redista. Em 14 de agosto, sem diálogo com a categoria, 
o então presidente do STF, Ricardo Lewandowski, en-
caminhou ao Congresso Nacional o PL 2648/2015, pre-
vendo um reajuste menor que o proposto no PLC 28. 

A pressão dos servidores pela derrubada do veto se-
guiu. A maioria dos estados suspendeu a greve e mante-
ve o estado de mobilização. Mas em São Paulo a greve só 
foi suspensa no dia 11 de setembro de 2015.

A luta, no entanto, continuou. Relembre momentos 
marcantes nas próximas páginas.

Homenagem do Sintrajud
àquelas e àqueles que conquistaram a  

Lei  13.317/2016
Nesta edição especial, resgatamos a luta histórica da categoria que assegurou a recuperação de parte das perdas acumuladas

entre 2006 e 2015 * Últimas parcelas serão incorporadas aos salários dos servidores em novembro e janeiro.

Jornal do
Especial

Reposição

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

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

twitter.com/Sintrajud

Quarta-feira, 21 de novembro de 2018  
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Marcela Mattos

GREVE 2015

Em janeiro conquista será integralizada
Confira abaixo a tabela consolidada do reajuste obtido com a Lei 13.317/2016. 

 Evolução salarial com a Lei 13.317/2016

Na sessão do Congresso Nacio-
nal que debateu derrubada do veto 
26/2015, em 18 de novembro, 251 
deputados votaram em favor dos 
servidores.  Eram necessários apenas 
mais seis votos para aprovar os 56% 
de reajuste previstos no PLC 28. 

Entre os deputados por São Pau-
lo, Ana Perugini (PT) e Renata 
Abreu (PODE) estiveram pre-
sentes à votação e se abstiveram; 

Guilherme Mussi (PP), Goulart 
(PSD), Herculano Passos (MDB), 
Jorge Tadeu Mudalen (DEM), 
Luiz Lauro Filho (PSB), Nelson 
Marquezelli (PTB), Paulo Freire 
(PR) e Roberto Freire (PPS) com-
putaram presença à sessão, mas 
não registraram voto; Fausto Pi-
nato (PP) faltou injustificadamen-
te à sessão; Beto Mansur (MDB), 
Carlos Sampaio (PSDB), Marcelo 

Squassoni (PRB) e Ricardo Tripo-
li (PSDB) estavam presentes em 
sessão da Câmara no dia, mas não 
registraram presença na sessão do 
Congresso Nacional.

Foram 132 deputados que vo-
taram pela manutenção do veto e 
contra os trabalhadores.

Mas a garra dos servidores em 
luta não arrefeceu, e a pressão se-
guiu até junho de 2016, quando o 

Senado aprovou o PLC 29 (antigo 
PL 2648/2015), promulgado como 
Lei 13.317/2016. Foram inúmeras 
rodadas de negociação em Brasí-
lia, atos nos estados e no STF. 

Assim foi garantida a reposição 
salarial após anos de vencimetos 
praticamente estagnados. No site 
do Sindicato na internet você en-
contra todas as tabelas da Lei (con-
fira em www.sintrajud.org.br).

Sindicatos cobram 
negociação para 2019

Parcela de janeiro tem previsão no orçamento, mas Sindicato alerta 
categoria sobre intenção do novo governo de postergar reajustes 

do funcionalismo, apesar do aumento dos juízes.

CARREIRA
JUDICIÁRIA

 Remuneração 
anterior ao 

reajuste (MAI/16) 

 Vencimentos  
a partir de 

Junho/2018 

 Vencimentos  a partir de 
Novembro/2018  (7ª parcela)

Total em R$

Vencimentos  a partir de Janeiro/2019
 (8ª parcela)
Total em R$

Variação 
remuneratória

2016/2019

 Reposição % acumulada
2016/2019

 PADRAO  TOTAL  TOTAL  VB  GAJ   TOTAL  VB  GAJ  TOTAL  R$  % 

 A 
 N 
 A 
 L 
 I 
 S 
 T 
 A 

13 13.278,95 16.906,51 7.583,58 9.858,65 17.442,23 7.792,30 10.909,22 18.701,52 5.422,57 40,84%
12 12.893,93 16.414,08 7.362,70 9.571,50 16.934,20 7.565,34 10.591,47 18.156,81 5.262,89 40,82%
11 12.520,12 15.936,00 7.148,25 9.292,72 16.440,97 7.344,99 10.282,99 17.627,97 5.107,85 40,80%

10 12.157,20 15.471,85 6.940,05 9.022,06 15.962,11 7.131,06 9.983,48 17.114,54 4.957,34 40,78%
9 11.804,85 15.021,21 6.737,91 8.759,28 15.497,19 6.923,36 9.692,70 16.616,06 4.811,21 40,76%
8 11.171,49 14.211,17 6.374,56 8.286,93 14.661,49 6.550,01 9.170,01 15.720,02 4.548,53 40,72%
7 10.847,85 13.797,26 6.188,89 8.045,56 14.234,45 6.359,23 8.902,92 15.262,15 4.414,30 40,69%
6 10.533,64 13.395,40 6.008,63 7.811,22 13.819,86 6.174,01 8.643,61 14.817,62 4.283,99 40,67%
5 10.228,57 13.005,24 5.833,63 7.583,71 13.417,34 5.994,18 8.391,86 14.386,04 4.157,47 40,65%
4 9.932,40 12.626,44 5.663,71 7.362,83 13.026,54 5.819,60 8.147,43 13.967,03 4.034,63 40,62%
3 9.400,01 11.945,55 5.358,29 6.965,78 12.324,07 5.505,76 7.708,06 13.213,82 3.813,81 40,57%
2 9.127,97 11.597,62 5.202,22 6.762,89 11.965,12 5.345,40 7.483,55 12.828,95 3.700,98 40,55%
1 8.863,85 11.259,83 5.050,70 6.565,91 11.616,62 5.189,71 7.265,60 12.455,31 3.591,46 40,52%

 T 
 É 
 C 
 N 
 I 
 C 
 O 

13 8.116,76 10.304,34 4.622,11 6.008,74 10.630,85 4.749,33 6.649,07 11.398,40 3.281,64 40,43%
12 7.882,09 10.004,21 4.487,48 5.833,73 10.321,21 4.611,00 6.455,40 11.066,41 3.184,32 40,40%
11 7.654,26 9.712,82 4.356,78 5.663,82 10.020,60 4.476,70 6.267,38 10.744,09 3.089,83 40,37%
10 7.433,06 9.429,93 4.229,88 5.498,85 9.728,73 4.346,31 6.084,84 10.431,15 2.998,09 40,33%
9 7.218,31 9.155,27 4.106,68 5.338,69 9.445,37 4.219,71 5.907,60 10.127,31 2.909,00 40,30%
8 6.832,28 8.661,56 3.885,23 5.050,79 8.936,02 3.992,16 5.589,02 9.581,18 2.748,90 40,23%
7 6.635,03 8.409,28 3.772,06 4.903,68 8.675,75 3.875,88 5.426,24 9.302,12 2.667,09 40,20%
6 6.443,52 8.164,35 3.662,20 4.760,86 8.423,06 3.763,00 5.268,20 9.031,21 2.587,69 40,16%
5 6.257,59 7.926,55 3.555,53 4.622,19 8.177,72 3.653,40 5.114,76 8.768,16 2.510,58 40,12%
4 6.077,07 7.695,68 3.451,97 4.487,57 7.939,54 3.546,98 4.965,77 8.512,76 2.435,68 40,08%
3 5.752,59 7.280,68 3.265,82 4.245,57 7.511,39 3.355,71 4.697,99 8.053,70 2.301,11 40,00%
2 5.586,78 7.068,63 3.170,70 4.121,91 7.292,61 3.257,97 4.561,15 7.819,12 2.232,34 39,96%
1 5.425,80 6.862,74 3.078,35 4.001,85 7.080,20 3.163,07 4.428,29 7.591,36 2.165,56 39,91%

 A 
 U 
 X 
 I 
 L 
 I 
 A 
 R 

13 4.831,48 6.102,64 2.737,40 3.558,62 6.296,01 2.812,73 3.937,82 6.750,55 1.919,07 39,72%
12 4.626,00 5.839,84 2.619,52 3.405,37 6.024,89 2.691,62 3.768,27 6.459,90 1.833,90 39,64%
11 4.429,37 5.588,37 2.506,72 3.258,73 5.765,45 2.575,71 3.605,99 6.181,70 1.752,32 39,56%
10 4.241,21 5.347,72 2.398,77 3.118,40 5.517,17 2.464,80 3.450,72 5.915,53 1.674,31 39,48%
9 4.061,16 5.117,43 2.295,47 2.984,12 5.279,59 2.358,65 3.302,11 5.660,77 1.599,61 39,39%
8 3.845,38 4.841,47 2.171,69 2.823,19 4.994,88 2.231,45 3.124,03 5.355,48 1.510,10 39,27%
7 3.682,37 4.632,99 2.078,17 2.701,62 4.779,79 2.135,37 2.989,52 5.124,88 1.442,51 39,17%
6 3.526,38 4.433,48 1.988,68 2.585,28 4.573,96 2.043,42 2.860,79 4.904,22 1.377,84 39,07%
5 3.377,10 4.242,56 1.903,04 2.473,96 4.377,00 1.955,42 2.737,59 4.693,01 1.315,91 38,97%
4 3.234,25 4.059,87 1.821,09 2.367,42 4.188,52 1.871,22 2.619,70 4.490,92 1.256,66 38,85%
3 3.063,07 3.840,94 1.722,89 2.239,76 3.962,65 1.770,31 2.478,43 4.248,74 1.185,67 38,71%
2 2.933,75 3.675,54 1.648,70 2.143,31 3.792,01 1.694,08 2.371,72 4.065,80 1.132,06 38,59%
1 2.809,99 3.517,26 1.577,70 2.051,01 3.628,71 1.621,12 2.269,57 3.890,70 1.080,71 38,46%

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

Vencimento básico
+ GAJ  a 125%

GAJ  a 130% GAJ  a 140%

Cálculo do reajuste efetuado sobre os valores da carreira efetiva: vencimento básico+GAJ e a VPI, constante dos contracheques até maio de 2016.
Não inclui GAE e GAS, que devem ser calculadas em 35% do vencimento básico para agentes e inspetores de segurança e oficiais de justiça. Elaboração: Washington Moura Lima

Ato da greve no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa. Crédito: Marcela Mattos.

Luciana Araujo

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 
prevê recursos para assegurar o pagamento da úl-
tima parcela do reajuste dos trabalhadores do Ju-
diciário Federal estabelecido na Lei 13.317/2016. 
Após pressão dos sindicatos, o impacto da inte-
gralização da reposição salarial foi retirado dos 
limites orçamentários do Judiciário.

O Orçamento do ano que vem tem que ser 
votado até o dia 22 de dezembro e a expectati-
va é que a previsão se confirme.

“É um direito, está na lei e tem orçamento 
previsto. Não há razão para não sair a última 
parcela do reajuste que não seja política”, res-
salta o diretor do Sintrajud e servidor do TRT 
Tarcisio Ferreira.

No entanto, desde que a LDO foi aprovada 
sem autorização expressa de recomposição sa-
larial para as diversas categorias do funciona-
lismo, as entidades sindicais acompanham as 
movimentações governamentais em Brasília.

Embora o item que explicitamente proibia 

reajustes ou reestrutura-
ções de carreiras tenha 
sido também derrubado 
por pressão de entidades 
sindicais e do próprio 
STF, o futuro ministro da 
Economia, Paulo Guedes, já retomou o deba-
te de adiamento de reajustes estabelecidos em 
leis para carreiras do Executivo.

A inclusão dos 16,38% do reajuste aos magis-
trados no orçamento do Poder Judiciário evi-
dencia que a falta de previsão explícita na LDO 
para recomposição salarial não é um proble-
ma real. Mas a direção do Sindicato ressalta a 
importância de que - apesar de janeiro ser um 
mês em que muitos colegas estão em férias - a 
categoria se mantenha em estado de alerta.

Com novo governo e diante dos anúncios 
feitos nos últimos dias, a possibilidade de ser 
necessária pressão dos trabalhadores para ga-
rantir o que é de direito não pode ser comple-
tamente descartada.

Além disso, o ano novo começa com a reto-

mada da luta para assegurar que depois de ja-
neiro os salários não permaneçam congelados.

“Será o momento de seguirmos em luta para 
exigir da cúpula do Judiciário um espaço para 
a negociação de carreira e política salarial. E a 
gente vai precisar de mobilização por isso. Faz 
quase dois anos que tentamos abrir esse debate 
com o STF e não tem havido resposta alguma. 
Agora, com a integralização do reajuste que re-
põe parcialmente nossas perdas isso se impõe 
de forma ainda mais intensa, junto com a luta 
pela derrubada da Emenda 95 (congelamento 
orçamentário) e rediscussão das prioridades 
do orçamento público, para que haja política 
salarial, seja assegurada a data-base e a nego-
ciação coletiva”, ressalta Tarcisio.

Arquivo Sintrajud
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GREVE 2015

A História é feita na luta
Valcir Araújo

Acima: ato em Brasília no dia da aprovação do PLC 28/2015 no Senado. No detalhe, reunião do comando nacional de greve, em julho.

Luciana Araujo

“Houve uma combinação de fatores naquela 
greve: um período de quase dez anos sem recom-
posição efetiva dos salários, desde o PCS de 2006, 
a intransigência do governo e a vacilação da cú-
pula do Judiciário, especialmente do STF, em ne-
gociar em bases transparentes com a categoria e 
em assumir sua independência como Poder e ne-
gociar de forma altiva com o Executivo. Esses três 
componentes empurraram a categoria para uma 
mobilização histórica, que rompeu um ciclo de 
congelamento e nos possibilitou ter a aprovação 
de um reajuste de salário em meio a um cenário 
extremamente conturbado política e economica-
mente”. Assim o diretor do Sintrajud, servidor do 
TRT-2 e à época da greve dirigente da federação 
nacional (Fenajufe) Tarcisio Ferreira avalia a luta 
que levou à conquista do reajuste que representará 
um ganho de cerca de 40%, em relação aos valores 
de vencimento básico em 2015, quando for inte-
gralizada a parcela de janeiro (tabela na página 2).

Frente às políticas de ajuste intensificadas a partir 
de 2015, ainda no governo Dilma Rousseff (PT), é 
avaliação consensual na diretoria do Sintrajud que 
o impasse nas negociações só foi possível de ser 
superado devido ao acúmulo de forças da greve. 

Não à toa, destaca Tarcisio, “o reajuste pre-
visto na lei 13.317/2016 foi um dos primeiros 
projetos de lei a serem negociados e votados no 
Congresso Nacional naquele ano. Ainda que 
não tenha sido o projeto que almejávamos, foi 
arrancado com muito custo e só foi possível 

por causa da greve e toda a luta depois dela. En-
frentamos as resistências dos governos Dilma 
e Temer e conseguimos a aprovação do projeto 
com o saldo daquela mobilização.”

O texto original do projeto que deu origem à Lei 
13.317 previa o pagamento a partir de janeiro de 
2016, e embora a lei só tenha sido sancionada em 
julho, a força da mobilização e a memória recente 
da greve asseguraram a preservação do montante 
previsto inicialmente na Lei Orçamentária (LOA), 
aprovado conforme a negociação que se deu após 
o encerramento da greve, de modo a garantir par-
celas maiores a partir da aprovação do diploma 
legislativo. Essa negociação junto ao Supremo Tri-
bunal Federal, ao Executivo e ao Congresso Na-
cional deu-se após a manutenção do veto ao PLC 
28/2015 no parlamento.

“Foi a maior, uma das mais longas e a mais de-
safiadora greve que tivemos até hoje. Consegui-
mos trazer todos os estados, mas tivemos que 
enfrentar, de início, o governo Dilma, toda a crise 
da instalação do impeachment, e depois Temer, 
o Congresso Nacional e a cúpula do Judiciário, 
Lewandowski à frente. Além dos setores ligados à 
CUT que abandonaram a direção da Federação à 
época para não criar dificuldades ao seu governo. 
Foi nesse contexto que tivemos de atuar para su-
perar os muitos desafios que aquele momento nos 
impôs. Mas a categoria deu uma prova de grande 
unidade e combatividade, com dez marchas na-
cionais, mas também o uso de novas tecnologias. 
Por isso é preciso valorizar o que foi conquistado”, 
lembra Adilson Rodrigues, dirigente da Fenajufe.  

A greve pelos grevistas
Joana Darc Melo

“2015 já vai longe, mas parece que 
foi ontem. E parece porque ain-
da estamos recebendo os frutos. É 
possível dizer, e há quem diga, com 
razão, que não tivemos aumento. 
Mas o fato concreto é que nossa ta-

bela tem sido reajustada graças à greve. E dentro 
de um quadro de retrocessos por toda parte. Hou-
ve repressão, as ameaças aumentaram e fomos 
traidos por diversos parlamentares. Mas ganha-
mos. Os que entram hoje no Judiciário precisam 
saber dessa e de todas as greves que fizemos.”

Elizaldo Veríssimo, servidor do TRE e atual 
diretor de base

“Além da questão mais óbvia e 
material, que foi a conquista do 
nosso reajuste depois de 10 anos 
tentando, também foi uma greve 
importante pelo acúmulo na luta 
de classe. Foi a primeira greve que 

eu participei e acho que passamos por momen-
tos muito difíceis, como quando tentaram cortar 
o nosso vale alimentação e decidimos continuar 
em greve e fazer uma manifestação no prédio 
da Presidência, com pão com mortadela. Mas 
o mais importante considero que foi o fortale-
cimento das nossas lutas e do Sindicato, atrair 
mais pessoas para a participação no Sintrajud.”

Larissa Chryssafidis, servidora do TRT-2 
e atual diretora de base

“Toda luta é importante e o Sin-
dicato é mais importante ainda 
porque sozinho a gente não luta. 
Eu fui 9 vezes a Brasília, cada 
viagem em média 16, 17 horas 
para ir e outras tantas para vol-

tar. Apesar de ter sido uma greve muito boni-
ta, uma das maiores que tivemos, infelizmente 
muitos colegas não ajudaram. A greve foi im-
portantíssima e a gente vai continuar lutando.”

Milton Cordoni, servidor do TRF e atual 
diretor de base nas Turmas Recursais

“A greve de 2015 foi histórica. 
Demonstrou capacidade de organi-
zação e mobilização, e que, através 
da luta organizada, é possível obter 
vitórias, mesmo em contextos desfa-
voráveis. Num momento em que o 

governo aplicava um forte ajuste fiscal, a categoria 
ocupou Brasília, enfrentou o STF, defendeu-se da 
mídia corporativa e garantiu, assim, a tabela de re-
posição salarial 2016/2019. Apesar de insuficiente 
para repor as perdas, foi uma importante conquista 
e provou que vale a pena lutar.”

João Carlos Carvalho da Silva,
servidor da JF/Marília e atual diretor de base

“Diante do risco de congelamen-
to por 20 anos, é com orgulho 
que lembro o quanto nossa gre-
ve de 2015 foi importante. Sem 
ela, nem esse refresco teríamos. 
Portanto, não podemos esquecer 

que só com união e luta podemos manter e me-
lhorar nossos direitos. Obrigada a cada um que 
esteve junto e fez a sua parte.”

Marinilda Dias da Silva,
servidora da JT/Santos

“A greve de 2015 foi a garantia de 
que a gente tivesse esse pequeno 
aumento, que foi apelidado de 
‘leitinho’ e que vamos ter as últi-
mas parcelas integralizadas ago-
ra. Se não tivesse sido essa luta 
grande, ferrenha, que nós travamos contra o 
governo de plantão e o poder público, nem isso 
a gente teria conseguido.”

José Carlos Sanches, 
servidor da JF/Franca

“Todas as greves são importantes 
como tambem foi a de 2015, da 
qual fiz parte. Ninguém gosta de 
fazer greve. Porém, somente atra-
vés da greve conseguimos con-
quistar alguns direitos como foi 
o nosso reajuste. Aliás, o Servidor Público deve 
estar sempre unido e disposto a lutar. Ao contrá-
rio do que a mídia mostra, somos nós Servidores 
Públicos os braços e as pernas dos Três Poderes, 
sujeitos a injusticas, ao assédio moral e à falta de 
consideração.”

Dinah Maria Lemos Noleto, oficiala de 
justiça lotada na CEUNI.


