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A medida provisória 873, editada pelo 
presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira de 
Carnaval tem um objetivo muito claro: pa-
ralisar os sindicatos em meio à luta contra a 
nova ‘reforma’ previdenciária que acaba até 
com o direito adquirido.

O texto confuso da MP busca inviabilizar 
financeiramente as entidades sindicais, 
suspendendo o desconto das contribuições 
em folha e obrigando os trabalhadores a 
pagar sua adesão aos sindicatos por boletos 
ou autorizações eletrônicas.

A medida é francamente inconstitucional  
e já está sendo contestada por várias Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) no 
Supremo Tribunal Federal. Sindicatos que 
sofreram ameaça de ter o repasse suspenso 
entraram também com ações judiciais em 
primeira instância e foram concedidas al-
gumas liminares (que embora possam ser 
derrubadas evidenciam a fragilidade da 
medida presidencial).

O Sintrajud discutiu com todas as admi-
nistrações no Estado, defendendo a manu-
tenção dos procedimentos constitucionais 
de organização sindical e dos repasses, en-
tre outras medidas.

‘Nova previdência’ impõe 
confisco para todos

Pela PEC 6/2019 (a ‘Nova previdência’), 
encaminhada pelo governo ao Congresso 
Nacional, mesmo os servidores que ingres-
saram no serviço público antes de 2004 e 
já tenham tempo de contribuição e exercí-
cio para se aposentar teriam que trabalhar 
até 62 anos de idade (mulheres) ou 65 
(homens) para não perder até 40% do que 
receberiam.

Para quem ingressou entre 2004 e 

13/10/2013, as aposentadorias passariam 
a ser calculadas pela média de todas as 
contribuições ao sistema, e não mais as 
80% maiores contribuições, o que impacta 
no valor final do benefício.

Para quem entrou no serviço público a 
partir de 14/10/2013, além da aposentado-
ria limitada ao teto e condicionada à idade 
mínima de 62 ou 65 anos de idade, fundos 
como a Funpresp podem ter todas as regras 
alteradas. 

A contribuição previdenciária tam-
bém aumentaria para todos em média 
para14,68% (podendo chegar até a 22%), e 
ficariam autorizadas taxações temporárias 
extras se o ente federativo alegar déficit.

As pensões seriam reduzidas a pouco mais 
da metade do que a legislação assegura 
hoje.  E as mulheres seriam obrigadas a tra-
balhar sete anos a mais, em todos os casos. 
Sem falar no pacote de maldades contra os 
trabalhadores da iniciativa privada.

No caso dos servidores que teriam direito 
à incorporação dos quintos (Vantagem Pes-
soal Nominalmente Identificável ou VPNI) a 
reforma prevê que teriam apenas 1/30 da 
incorporação para cada ano de recebimento 
da verba.

Vai ter luta: centrais preparam 
mobilizações dias 20 e 22

Ou seja, a ‘reforma’ é um verdadeiro con-
fisco, que obviamente não será aceito sem 
muita luta. No próximo dia 20 de março en-
tidades sindicais de todo o país participam 
do lançamento da Frente Parlamentar Con-
tra a Reforma da Previdência no Congresso 
Nacional. E, para o dia 22, estão sendo con-
vocadas manifestações e paralisações rumo 
a uma nova greve geral. Em São Paulo, às 

17h, haverá um ato unificado na Avenida 
Paulista. 

Construir mobilização, informar à popu-
lação sobre os efeitos deletérios da ‘reforma’ 
e as mentiras que vêm sendo difundidas na 
mídia e pelo governo sobre os “privilégios” 
dos servidores, produzir materiais, vídeos 
informativos, tudo isso tem um custo alto.

Por isso o governo coloca a MP 873 como 
uma espada sobre as cabeças dos trabalha-
dores. É uma agressão inédita à liberdade 
sindical e à Constituição, mas é um ataque 
brutal também aos direitos dos trabalhado-
res. Sem sindicatos não haveria jornadas de 
trabalho regulamentadas, carreiras, pisos 
salariais, direitos trabalhistas em geral. E o 
projeto é acabar com todos esses direitos. 
Como declarado em campanha pelo pre-
sidente, querem que o trabalhador tenha 
que “escolher entre ter emprego ou ter di-
reitos”. Mas não será assim tão fácil.

LUTA POR DIREITOS

Ataque a sindicatos mira resistência à 
‘Nova previdência’ e retirada de direitos

Estratégia de asfixia financeira dos sindicatos será combatida com mais luta em defesa da 
aposentadoria dos servidores, do direito adquirido e das pensões.

Por tudo isso o Sintrajud 
reforça a importância da 

participação na assembleia 
deste sábado (16), às 14 h, 
no 5º andar do prédio do 
Sindicato. Vamos juntos 
mostrar, como na greve 

geral de 2017 e na que 
conquistou o reajuste de 

2015, que os trabalhadores 
unidos são mais fortes.



Sede: Rua Antônio de Godói, 88 - 16º and. - São Paulo/SP  CEP 01034-902 - www.sintrajud.org.br
Tel.: (11) 3222-5833 - Email: sintrajud@sintrajud.org.br

Subsede Baixada Santista: Rua Adolfo Assis, 86 - Vila Belmiro - CEP 11075-360
Tel.: (13) 3238-3807 Santos/SP - Email: sintrajudsantos@gmail.com

Editora: Luciana Araújo | Jornalistas: Hélio Batista Barboza  e Shuellen Peixoto | Colaboração: Hélcio Duarte Filho  
Diagramação: Roberto Lima  | Tiragem:  8.000 exemplares

Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo

Boletim do 
Judiciário

A assembleia geral que elegerá os 
representantes para o 10º Congresso 
Nacional da Fenajufe (Congrejufe) 
acontece neste sábado, 16 de março, às 
14 horas, no 5° andar do edifício-sede 
do Sindicato.

A assembleia também será o mo-
mento de discutir os próximos passos 
da mobilização contra a ‘reforma’ da 
previdência e a MP 873.

O Congrejufe é o congresso nacio-
nal da categoria e acontece de 27/4 a 
1°/5, em Águas de Lindóia, no interior 
do Estado de São Paulo. O Sintrajud 
pode eleger 51 delegados e 26 obser-
vadores. Participe e fortaleça a organi-
zação da categoria.

Assembleia 
elege 

delegação ao 
10° Congrejufe

Às 14h, no 5° andar do prédio onde 
funciona a sede do Sindicato.

O Sintrajud sempre foi uma 
entidade sindical reivindicada 
pela categoria. Independente de 
opiniões sobre as diretorias, os 
trabalhadores sabem que têm no 
Sindicato sua ferramenta de luta 
e defesa de direitos. Isso não é de 
graça, claro.

Não fosse a unificação dos sindi-
catos das justiças Federal e Militar, 
da Justiça do Trabalho e da Justiça 
Eleitoral, não teríamos conquista-
do – com muitas greves - o Plano 
de Cargos e Salários e suas três re-

visões. Até hoje, nenhum servidor 
submetido a procedimento admi-
nistrativo no Estado de São Paulo 
e defendido pelo Sintrajud foi pu-
nido com demissão. Tivemos con-
quistas jurídicas e políticas fruto de 
muitas lutas e da existência de um 
Sindicato forte.

Por isso é tão importante para 
o governo neste momento atacar 
as entidades sindicais. E por isso 
chamamos você, sindicalizado ou 
não, a defender o seu Sindicato e 
seus direitos.

Caso ainda não esteja sindi-
calizado, acesse www.sintrajud.
org.br e preencha a ficha de ade-
são. Se já é sócio, participe ativa-
mente das iniciativas promovi-
das pelo Sintrajud e mantenha 
seu cadastro atualizado. Basta 
acessar o site para colocar em 
dia seus dados junto ao cadas-
tro. E isso ainda vai te garantir 
uma série de descontos no Clu-
be de Convênios do Sintrajud. 
Vamos juntos. Unidos somos 
mais fortes.

Defender seu Sindicato é defender os seus direitos

A diretoria do Sintrajud lan-
çará mão de todas as medidas 
necessárias, administrativas e 
judiciais, discutindo também 
com as administrações dos tri-
bunais que sejam mantidos os 
trâmites da consignação, am-
parados constitucionalmente.

O Sindicato acompanha a 
tramitação das ADIs no STF 
e vem tomando todas as me-
didas administrativas neces-
sárias, inclusive com a com-
preensão de que a MP não 
retira o direito constitucional 
à consignação da mensalida-
de voluntária decorrente da 
sindicalização. A mensalida-
de associativa não tem nada 
a ver com o antigo imposto 
sindical que até sua extinção 
pela reforma trabalhista era 
cobrado compulsoriamen-

te. Importante lembrar que o 
Sintrajud sempre foi contrário 
e teve como política devolver 
aos servidores a parte que lhe 
cabia no repasse do imposto.

O Sindicato participou da 
discussão da estratégia jurídica 
consensuada entre as entidades 
que compõem o Fonasefe (Fó-
rum das Entidades Nacionais 
dos Servidores Federais). E está 
atuando articuladamente com 
a Ordem dos Advogados do 
Brasil e demais entidades para 
assegurar a defesa dos direitos 
sociais e dos trabalhadores.

O OAB ingressou no úl-
timo dia 11 com a ADI 6098, 
pedindo suspensão liminar 
dos efeitos da MP. O relator, 
ministro Luiz Fux, submeteu 
nesta quinta, 14, a decisão ao 
plenário do Supremo. 

Sintrajud atua para 
defesa do direito de 
organização sindical

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


