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Sintrajud atualiza 
projeto de comunicação 
PÁG. 3

‘Nova previdência’: a batalha 
de todas as batalhas

Trabalhadores públicos e do setor privado se unem para derrotar Proposta de Emenda à Constituição 6/2019. Encaminhado pelo 
governo Bolsonaro ao Congresso, projeto afronta cláusulas pétreas e direitos adquiridos.

Jesus Carlos

Servidores do Judiciário no ato unificado, em 22/3.

Sindicato e tribunais 
discutem combate ao 
assédio sexual PÁG. 3

Kit Gaion

MULHERES
Arquivo CNV

DITADURA

Para jurista, festejar 
o golpe é ‘falta de 
caráter’ PÁG. 8

SINDICATO
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AGENDA
Abril
03 - Lançamento do abaixo-assinado 
contra a ‘Nova previdência’, às 10h, 
no Theatro Municipal de SP. 
- Visita à JF/Piracicaba. 
05 - Café da Manhã no Fórum Traba-
lhista Ruy Barbosa, às 9h30. 
06 - Reunião do Coletivo de Mulhe-
res, às 10h, no Sindicato. 
10 - Assembleia no Fórum Trabalhista 
de Barueri, às 11h.
- Assembleia no Fórum Trabalhista 
Ruy Barbosa, às 13h. 
- Palestra sobre a ‘reforma’ da Previ-
dência, na sede administrativa do TRE 
(Rua Dr. Falcão Filho, 121), às 14h. 
12 - Reunião do Núcleo de Oficiais 
de Justiça, às 14h30, na subsede em 
Santos. 
13 - Debate sobre o 10º Congrejufe e 
Conselho de base, às 10h, no Sindicato.
- Assembleia geral extraordinária, às 
15h, no Sindicato.
27/04 a 01/05 - 10º Congrejufe.
Maio 
01 - 1º de maio unificado. 
 

ACONTECEU
Fevereiro
15 - Plantão jurídico na subsede.
16 - Encontro Estadual dos Trabalha-
dores do Setor Público.
19 - Reunião na presidência do TRT-2.
- Assembleia Nacional da Classe 
Trabalhadora.
21 - Assembleia na JT/Barueri.
22 - Sessão do CSJT que julgaria a 
indenização de transporte dos Oficiais.
27 - Paralisação na JT/Barueri e reu-
nião com a presidência do TRT-2.
28 - Palestra sobre a ‘reforma’ da Pre-
vidência no Fórum Ruy Barbosa.
Março
1º - Palestra sobre a ‘reforma’ da Pre-
vidência no TRF-3.
08 - Atos do Dia Internacional de Luta 
das Mulheres.
11 - Assembleia na JT/Barueri.
12 - Palestra sobre a ‘reforma’ da Pre-
vidência no Núcleo de Aposentados.
13 - Seminário ‘Assédio sexual não 
pode ser segredo na justiça’.
- Reunião com a presidência do TRF-3.
14 - Palestra sobre a ‘reforma’ da Pre-
vidência na JF e no JEF/Campinas.
- Atos por justiça para Marielle Franco.
15 - Palestra sobre a ‘reforma’ da Pre-
vidência no TRE.
16 - Assembleia estadual elegeu repre-
sentação ao 10º Congrejufe.
19 - Palestras sobre a ‘reforma’ da 
Previdência na JF/Bauru e JF/Marília.
20 - 1º Encontro de Aposentados do 
PJU na Baixada Santista.
- Plantão jurídico na subsede.
- Assembleia na JT/Barueri.
22 - Ato unificado contra a ‘reforma’ 
da Previdência, no Masp. 
26 - Fiscalização das obras no Fórum 
Trabalhista de Barueri.
27 - Palestra sobre a ‘reforma’ da Pre-
vidência no JEF/Capital.
28 - Reunião com a diretoria adminis-
trativa da JFSP, sobre a enchente no 
Anexo Administrativo Pres. Wilson. 
29 - Palestras sobre a ‘reforma’ da 
Previdência na JT e JF/Santos. 
- Sintrabar Mulher, na subsede.

Em meio à conturbada relação do Executi-
vo com o Congresso Nacional e o Judiciário, 
os trabalhadores retomam a luta em defesa 
das aposentadorias e da Previdência pública. 

As “brigas” no andar de cima expressam as 
disputas no condomínio do poder - entre se-
tores das elites dominantes, das oligarquias 
nacionais e do capital financeiro - pelo con-
trole do Estado e os caminhos para o avanço 
do projeto ultraliberal de reorganização do 
capitalismo no país depois da crise de 2008.

A turbulência é razoável 
para um governo com menos 
de 100 dias, mas é importante 
não esquecer que no que para 
eles é fundamental a unidade 
é profunda. Quando os desen-
contros gerados pelo perfil to-
talitário do chefe do Executivo 
ameaçaram o andamento da 
‘reforma’ da Previdência, rapi-
damente o “mercado” enqua-
drou o Planalto e o parlamento 
a fim de garantir as mudanças no sistema de 
seguridade social.

Gera atritos o fato de o presidente entre-
gar a gestão do Estado brasileiro aos filhos 
mimados ou tutelar as instituições com bom-
bardeios virtuais estimulados por fake news. 
Mas essas confusões servem também para 
desviar a atenção das políticas concretas que 
estão sendo efetivadas pelo governo.

Como a Medida Provisória 873/2019 e os 
decretos 9.735 e 9.742/2019, que visam difi-
cultar o direito de os trabalhadores pagarem 
as mensalidades associativas aos seus sindi-
catos por desconto em folha. Com a MP, Jair 
Bolsonaro tenta inviabilizar a luta sindical 
contra a aprovação da ‘Nova Previdência’. 
Postura condizente com um governo que co-
memorou o terror dos 55 anos do golpe mili-

tar e tem como ídolo um torturador.
O Judiciário, por sua vez, adiou o julgamen-

to da inconstitucionalidade da MP, apontada 
em ações da OAB e outras entidades. O mi-
nistro Luiz Fux, que manteve por quase qua-
tro anos o pagamento do auxílio-moradia a 
juízes de todo o país com base em liminar, 
considerou “prudente” remeter ao plenário 
do Supremo Tribunal Federal a decisão so-
bre o financiamento da auto-organização sin-
dical previsto na Constituição.

Em paralelo, o decreto 9737/2019 
tirou a Caixa Econômica Federal 
da gestão do Conselho Curador do 
FGTS e restringiu a função do ban-
co a “suporte técnico”. Os bancos 
privados aplaudem, da mesma for-
ma que salivam pela ‘reforma’ da 
Previdência e a abertura dos fundos 
de pensão do funcionalismo.

A ‘Nova Previdência’ de Bolsona-
ro e seu sistema de capitalização, 
com a retirada das regras da Carta 

Magna, é a destruição do direito à aposenta-
doria. Especialmente para as mulheres, tra-
balhadores rurais e segmentos mais pobres. 
Somada à Emenda Constitucional 95 (que 
congela o orçamento social até 2036), a PEC 
6/2019 vai transformar o Brasil, que já voltou 
ao Mapa da Fome, em um país de miserá-
veis. De quebra, a ‘reforma’ ataca a Justiça 
do Trabalho com a ‘Carteira Verde e Amare-
la’ que vai obrigar o trabalhador a escolher 
entre um contrato ou direitos, cassando ga-
rantia constitucional de proteção social.

Derrotar a ‘reforma’ de Bolsonaro é a prin-
cipal tarefa do período. Construir uma nova 
greve geral é o caminho decisivo que pode 
salvar nossas aposentadorias. Há dois anos 
fomos vitoriosos. É possível e necessário re-
petir o 28 de abril de 2017. Às ruas!

EDITORIAL

As disputas no andar de cima 
e a Previdência

“É importante 
não esquecer 
que, no que 
para eles é 

fundamental, 
a unidade é 
profunda”

Você que é sindicalizado ou sindicalizada, 
já acessou o Clube de Convênios do 
Sintrajud? São mais de 200 opções 
de serviços e produtos com descontos 
variáveis em todo o Estado. Medicamentos, 
livrarias, alimentos e bebidas, lazer, saúde, 
estética e beleza, cursos, educação infantil, 
eletroeletrônicos, lojas de departamentos e 
hipermercados. Acesse www.sintrajud.org.
br/convenios e aproveite!

Sindicalização traz direitos e vantagens!

Shuellen Peixoto

Para marcar o mês internacional da mu-
lher, o coletivo de Mulheres do Sintrajud, 
em conjunto com a Amatra-2, realizou o 
seminário Assédio sexual não pode ser se-
gredo na Justiça. O evento aconteceu no 
dia 13 de março, no Fórum Trabalhista 
Ruy Barbosa, e o vídeo pode ser conferi-
do nas redes sociais do Sindicato. 

O seminário teve a participação da pre-
sidente do Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região, desembargadora Rilma Apa-
recida Hemetério, da AAT-SP (Associação 
dos Advogados Trabalhistas) e da AJD (As-
sociação Juízes pela Democracia). As pa-
lestrantes foram a procuradora regional 
do trabalho na 2ª Região Adriane Reis, e 
Silvia Pimentel, professora da PUC-SP.

Para Adriane Reis, o assédio sexual está 
a serviço de manter as desigualdades so-
ciais no trabalho e reiterar estruturas de 
poder. “O assédio serve para precarizar o 
trabalho”, afirmou.

A procuradora frisou ainda que não é 
necessária a reincidência ou contato físi-
co para configurar o assédio sexual. Pala-
vras, gestos ou outras ações que causam 
constrangimento e violam a liberdade 
sexual já foram reconhecidas como cri-
me. “Basta o constrangimento da vítima 
e que a demonstração tenha caráter se-
xual. Não precisa do toque, pode ser por 
palavras ou virtual. Se não for consensual 
é assédio”, destacou Adriane.

A diretora do Sintrajud Luciana Car-
neiro defendeu que “o assédio tem que 
ser combatido, não silenciado e nem jo-
gado para baixo do tapete”. Também di-
rigente do Sindicato, Fausta Fernandes 
ressaltou que “o primeiro passo para se 
livrar de qualquer opressão é reconhe-
cê-la como algo a ser combatido”.

Iniciativas

Em março de 2018, o Coletivo lançou a 
cartilha “Assédio sexual: a culpa nunca é 
da vítima”. O Sindicato também oferece 
assistência jurídica e orientação psicológi-

ca às vítimas e tem cobrado as administra-
ções para que realizem campanhas insti-
tucionais e criem setores de acolhimento 
às vítimas e comissões de apuração das 
denúncias. As presidências do TRT-2 e do 
TRF-3 sinalizaram positivamente.

Agenda

Neste dia 6/4 o Coletivo debate a equi-
dade e diversidade no trabalho (às 14h, 
no auditório do Sindicato - Rua Antônio 
de Godói, 88, 15º). A atividade terá a pre-
sença da procuradora Adriane Reis e é 
aberta a toda a categoria.

CATEGORIA

Enfrentamento do assédio sexual começa a ser 
articulado com as administrações

Após o seminário ‘Assédio sexual não pode ser segredo na Justiça’, tribunais abrem espaço para debater campanhas institucio-
nais; Coletivo discute com o MPT diretrizes para promoção da equidade de gênero nos locais de trabalho.

O Sintrajud 
lança a partir 
desta edição de 
seu jornal uma 
reforma edito-
rial e gráfica. 
As mudanças 
têm por obje-
tivo expres-
sar de forma 
mais arrojada 
e moderna a 
missão fun-
damental do 
Sindicato: a 
unidade das 
trabalhado-
ras e dos tra-

balhadores do Judiciário Federal para 
lutar por direitos.

É um desafio formular uma comunica-
ção que compreenda e respeite as dife-
renças etárias, de tempo de filiação e 

na categoria, região, ramo do Judiciá-
-rio, gênero, raça, etnia e referencial 
político. Além de afirmar a autonomia 
e independência do Sindicato perante o 
Poder, partidos, governos e credos.

Por isso, tivemos muitos debates, um 
seminário e quase oito meses de reu-
-niões e diálogos na equipe, com a dire-
toria, diretores de base, ex-dirigentes, 
ativistas e servidores.

O resultado começa a ser apresentado 
nesta edição do Jornal do Sintrajud. 

A nova tipografia, elementos gráficos, 
cores e o papel visam dar maior dinamis-
mo e beleza à publicação. Consolidam-se 
editorias fixas e sessões. O nome atende 
a uma antiga demanda da categoria. 

O novo projeto gráfico uniformiza a 
identidade com a logomarca atualizada. 
Preservando as cores, a ideia de decisão 
coletiva, unidade em defesa dos direitos 
e equilíbrio de gênero, incorporamos à 
marca do Sintrajud noções de ação, ar-

rojo e respeito à diversidade populacio-
nal verificada em pesquisas recentes.

O site e demais produtos gráficos 
acompanharão as mudanças.

A unidade visual e identidade de mar-
ca  nas diferentes plataformas foi uma 
preocupação central no desenvolvimen-
to do novo projeto, em tempos de fake 
news. As mudanças tinham que preser-
var a credibilidade do Sindicato junto 
aos associados e leitores.

Mantém-se o princípio de que agilidade 
comunicacional e respostas à demanda 
crescente por informação têm que estar 
ancoradas em apuração criteriosa, che-
cagem e compromisso com uma comuni-
cação posicionada de acordo com os prin-
cípios do Sindicato, mas não distorcida.

Esperamos que a nova experiência 
agrade e atenda aos anseios da categoria, 
mantendo as portas abertas a sugestões, 
propostas e críticas voltadas à melhoria 
permanente da comunicação sindical.

Kit Gaion

COMUNICAÇÃO

Um Sindicato ainda mais perto de você
Comunicação e identidade de marca do Sintrajud passam por modernização.

Da esq. à dir.: Adriane, Fausta e Silvia.
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Se alguém ainda tinha dúvidas sobre a 
intenção do presidente Jair Bolsonaro de 
atacar a liberdade e a organização sindical 
com a Medida Provisória 873, elas foram 
dissipadas pelos decretos 9.735 e 9.742.

A MP, de texto confuso, suspende o des-
conto das mensalidades associativas, co-
locando toda forma de sustentação finan-
ceira das entidades de classe no mesmo 
plano do antigo imposto sindical (extinto 
com a ‘reforma’ trabalhista, em 2017).

Questionada a constitucionalidade da 
medida pela Ordem dos Advogados do 
Brasil e outras entidades, o Planalto edi-
tou os dois decretos para deixar expressa 
sua intenção. Os textos que, em princípio, 
vinculam apenas o Executivo, retiram do 
ordenamento infraconstitucional a contri-
buição devida aos sindicatos.

O segundo decreto recoloca que isso só 

vale para entidades “que não tenham cará-
ter sindical ou de representação de catego-
ria profissional”. Desta forma, só as demais 
consignações em folhas de pagamento de 
servidores públicos federais seguem per-
mitidas, como empréstimos bancários, pla-
nos de saúde e cartões de crédito. 

Apenas entidades sindicais estão proibi-
das de receber as contribuições voluntá-
rias e autorizadas dos trabalhadores por 
meio de consignação, como ocorre há pelo 
menos três décadas. 

A MP 873 foi assinada por Bolsonaro e 
pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, 
nove dias após o governo levar ao Con-
gresso Nacional a proposta de ‘reforma’ 
da Previdência. Pela MP, as mensalidades 
sindicais teriam que ser pagas somente 
por boletos ou autorizações bancárias. 
Decisões judiciais de primeira e segunda 

instância suspenderam os impactos da MP 
para vários sindicatos. Ação de inconsti-
tucionalidade movida pela Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, com pedido de liminar, 
aguarda julgamento no plenário do Supre-
mo Tribunal Federal. O relator, 
ministro Luiz Fux, encaminhou 
a decisão ao colegiado. 

A Medida tem que ser votada 
em até 120 dias pelo Congresso, 
ou perde a validade. Sindicatos 
e centrais defendem a rejeição 
da MP e cobram do STF uma 
definição urgente em face da 
gravidade da medida. Interna-
mente, o STF se posicionou pela 
manutenção da consignação 
sindical, com possível cobrança 
de custos desse procedimento. 

O Sintrajud vem atuando jun-

to às administrações pela manutenção das 
consignações, entendendo que a MP é uma 
forma inconstitucional de tentar desarticu-
lar os sindicatos na luta por direitos. (HDF)

Hélcio Duarte Filho

Venderam o paraíso e, quase quatro 
décadas depois, entregaram-nos caos 
e pobreza. É possível resumir assim a 
definição do sistema previdenciário do 
Chile, baseado no regime de capitali-
zação, a partir da exposição do cien-
tista político chileno Recredo Galvez. 
A análise deu-se no relançamento da 
Frente Parlamentar em Defesa da Pre-
vidência Social Pública, em março, na 
Câmara dos Deputados. 

O resultado incontestável do desas-
tre em que se transformou a Previ-
dência no Chile interessa muito aos 
brasileiros. Isso porque o projeto do 
ministro Paulo Guedes, da Economia, 
tanto para o setor privado quanto para 
o público, é espelhado abertamente no 
que foi aplicado naquele país. Aliás, o 
próprio ministro teria participado, na 
década de 1970, da instituição do sis-
tema de capitalização chileno, impos-
to aos trabalhadores pela força de um 
golpe militar e de uma ditadura.

Caos

“Hoje nós estamos vivendo um caos 
no sistema de aposentadoria. As apo-
sentadorias que estão sendo pagas no 
Chile são muito baixas, muitas vezes 
não chegam sequer a alcançar a me-
tade do salário mínimo, que já é muito 
baixo. Mas tudo começou com a pro-
messa de que com a privatização seria 
possível ter cerca de 80% do salário 
[integral] quando a pessoa se aposen-
tasse”, disse. 

O cientista político recorda que mui-
tas publicações à época, ou até alguns 
anos mais tarde, defenderam a capi-
talização como a poupança que asse-
guraria o futuro de várias gerações no 
Chile. “Diziam que as pessoas que se 
aposentassem no Chile no ano 2020 
teriam condições de se aposentar com 
até 100% do seu salário. A impressão 
que se tinha é que o processo de ca-

pitalização era realmente um paraíso, 
uma coisa maravilhosa. Mas, depois 
de 38 anos, o que está sendo pago de 
fato a uma pessoa aposentada não tem 
[nada a ver com paraíso]”, observou.

Governo quer aumentar taxação

Segundo ele, cerca de “95% das mu-
lheres que recebem as suas aposenta-
dorias através das AFPs [administrado-
ras de fundos de pensão] não chegam 
a alcançar 55% do salário mínimo”. No 
caso dos homens, revela, cerca de 86 
de cada 100 não alcançam o salário 
mínimo. “Apesar de todos esses dados, 
tanto o governo, quanto o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento acre-
ditam que deveremos continuar com 
esse processo de capitalização e [que-
rem] aumentar a taxa de contribuição 
de 10 para cerca de 14%”, criticou.

O paraíso prometido pelos militares 
e empresários naufragou para a qua-
se totalidade dos segurados chilenos 
porque a rentabilidade necessária 
para alcançá-lo, de cerca de 5%, não 
se concretizou. Ao contrário, desmoro-
nou diante da crise financeira de 2008.

Já em 2002 o sistema começou a dar 
sinais de falência e o Estado foi obri-
gado a incorporar algumas AFPs para 
evitar a quebradeira. Em 2008, uma 
reforma nas leis de aposentadoria bus-
cou reverter parte do modelo à era 
pré-Pinochet.

Essa incerteza e insegurança quanto 
à capitalização é um dos pontos mais 
ressaltados por pesquisadores não ali-
nhados ao governo ou a grupos empre-
sariais interessados em explorar esse 
mercado. “Não é previdência, capitali-
zação não tem nada a ver com previ-
dência social”, alertou a economista 
Sandra Quintela, da Rede Jubileu Sul, 
em recente evento no Rio de Janeiro. 
Para Sandra, a capitalização impõe alto 
risco para quem contribui com parte do 
salário, e é muito lucrativa para os gru-
pos econômicos que a exploram.

Capitalização gerou caos no 
Chile, diz especialista

Modelo copiado na PEC da Previdência de Bolsonaro levou 9 em 10 mulheres 
chilenas a receberem aposentadorias ou pensões que equivalem a quase a metade 

do salário mínimo.
facebook.com/nomasafp/

Chilenos denunciam falência dos fundos de pensão (31/3/2019).

NACIONAL

Hélcio Duarte Filho

O governo federal mente ao dizer 
que sem a ‘reforma’ da Previdência 
a União não terá como pagar os sa-
lários do funcionalismo público em 
2020. Quem afirma é Victor Leonar-
do de Araujo, docente na Faculdade 
de Economia da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF), no Rio de 
Janeiro. “Imaginar que apenas no 
intervalo de um ano fosse possível fa-
zer uma economia” [com esse grau 
de impacto é impossível], diz Araujo. 

A razão da mentira, avalia, é uma 
combinação de ausência de estudos 
técnicos, falta de argumentos sóli-
dos e uma imensa necessidade de 
justificar uma mudança no sistema 
previdenciário que “vai ser abso-
lutamente devastadora” para toda 
a classe trabalhadora, dos setores 
público e privado.

“É uma grande mentira do gover-

no federal dizer que sem a reforma 
não vai ser possível pagar salários; 
isso é uma chantagem que eles es-
tão fazendo”, afirma o docente, que 
participou das manifestações do dia 
22 de março.

“Caso seja aprovada desse jeito, 
[a PEC 6] vai ter impactos muito se-
veros sobre a aposentadoria rural, 
sobre os idosos que dependem do 
Benefício de Prestação Continuada, 
ou seja, de setores extremamente 
vulneráveis da população. Vai signi-
ficar o empobrecimento desses se-
tores que já são vulneráveis”, alerta  
o professor da UFF. 

“Ao mesmo tempo, [a PEC] cria 
muitas restrições para a classe mé-
dia, o que vai significar empobreci-
mento. Rico não vive de aposenta-
doria, vive dos seus negócios, das 
suas aplicações financeiras. Quem 
depende de aposentadoria é a classe 
média e os pobres”, aponta Araujo.

As dificuldades do governo Jair Bolsonaro em articular sua 
base de apoio no Congresso Nacional ficaram evidentes na 
segunda quinzena de março. Refletiram-se, por exemplo, 
na escolha do relator da ‘reforma’ da Previdência Social: 
a relatoria da PEC 6/2019 na Comissão de Constituição e 
Justiça ficou com o deputado mineiro Marcelo Freitas, do 
PSL, mesmo partido do presidente da República.  

A escolha de um deputado inexperiente e do PSL não era 
o que Bolsonaro pretendia, afirma o analista político Anto-

nio Augusto Queiroz, que presta assessoria parlamentar à 
Fenajufe.  “Eles queriam um nome de um grande partido, 
com experiência, formação e influência sobre os deputa-
dos, mas ninguém com esse perfil aceitou assumir a rela-
toria”, observa. Segundo ele, pelo menos três deputados 
com esse perfil declinaram do convite.

Mas essa constatação, porém, está longe de sinalizar que 
a ‘reforma’ da Previdência subiu no telhado, como alguns 
setores da mídia chegaram a cogitar.  “A dificuldade na ar-

ticulação é evidente, caso contrário já teriam dado passos 
mais largos na votação da reforma na CCJ. Mas a tentativa 
de Rodrigo Maia [presidente da Câmara] e Bolsonaro de 
fecharem um acordo mostra que a agenda da ‘reforma’ é 
uma agenda do mercado, está acima [destas eventuais] di-
vergências”, alerta Queiroz. O relator disse que apresenta-
rá seu parecer no dia 9 de abril. O presidente da CCJ, Felipe 
Francischini (PSL-PR), quer votá-la no dia 17, para que a 
matéria seja encaminhada à Comissão Especial. (HDF)

Economista afirma que ‘Nova previdência’ será devastadora
para todos os trabalhadores 

Professor da UFF afirma que governo não apresenta estudos técnicos sólidos, mente e faz chantagem ao ameaçar
cortar salários no Executivo caso PEC não seja aprovada.

Ataque a sindicatos quer frear luta contra a ‘reforma’

Relator na CCJ da Câmara promete relatório para o dia 9 e poderes articulam votar a Proposta na Comissão dia 17.

Governo tenta superar divergências na base e fazer PEC 6/19 andar

Ato contra a ‘reforma’ da Previdência, no Masp, no dia 22/3.

Jesus Carlos

Carolina Antunes-Presidência da República
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O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ES-
TADO DE SÃO PAULO – Sintrajud, por seus Coordenadores Gerais, em 
conformidade com o Estatuto Social da Entidade (parágrafo 1º do 
artigo 25), faz saber que realizará a 51ª REUNIÃO DO CONSELHO DE 
BASE, no dia 13 de abril do ano corrente, às 9h30, em primeira con-
vocação. O evento acontecerá no auditório do Sindicato (Rua Antônio 
de Godói, 88, 15º andar, Centro, São Paulo/SP). PAUTA/PROGRAMA-
ÇÃO:  9h30 - Início do credenciamento; 10h - Debate ‘Rumo ao 10º 
Congrejufe: Cenários, desafios e perspectivas na luta para defender o 
direito de aposentadoria e a Previdência Pública, valorização da car-
reira, respeito à data-base, reposição das perdas salariais e o direito 
de greve’. “Os desafios da categoria no enfrentamento à ‘reforma’ da 
Previdência” – palestrante: Adilson Rodrigues Santos (coordenador 
geral da Fenajufe); “A luta pelo Plano Carreira no PJU/MPU: reestru-
turação produtiva e o desmonte do Estado” – palestrante: Démerson 
Dias (servidor TRE/SP, fundador do Sintrajud e da Fenajufe); “Orça-

mento do Judiciário, Emenda Constitucional 95 e perdas salariais” – 
palestrante: Washington Lima (assessor econômico do Sintrajud); e 
“Luta pela data-base e garantia do direito de greve” – palestrante: 
César Lignelli (advogado e coordenador do Deptº Jurídico do Sin-
trajud). 13h: Almoço. 14h: Pautas específicas por local de trabalho, 
plano de lutas para enfrentar os ataques aos direitos da categoria e 
campanha de sindicalização. A 51ª Reunião do Conselho de Base será 
aberta a toda a categoria, com direito a voz, competindo apenas à 
Diretoria Executiva, Direção de Base e Representantes dos Aposenta-
dos, o direito a voz e voto. Pedimos aos Diretores de Base e associados 
que confirmem a presença até 11 de abril de 2019, com as funcio-
nárias Juliana e Iolanda – telefone (11) 3222-5833 e/ou por e-mail 
<sintrajud@sintrajud.org.br> para viabilizarmos o transporte, hos-
pedagem e toda estrutura necessária ao evento. Caso necessite de 
creche, informar no momento da inscrição. Lucas José Dantas Freitas, 
Lynira Rodrigues Sardinha e Tarcisio Ferreira. Coordenadores Gerais.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 51ª REUNIÃO DO CONSELHO DE BASE

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL 
NO ESTADO DE SÃO PAULO – Sintrajud, por seus coordenado-
res gerais, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade 
(artigos 37 e 38), faz saber que realizará ASSEMBLEIA GERAL 
no próximo dia 13 de abril de 2019, a ser instalada às 15h, em 
1ª convocação com a presença de ao menos metade mais um 
dos(as) associados(as) quites com a tesouraria e, em 2ª convo-
cação, trinta minutos após, com qualquer número. O evento 
acontecerá no auditório do Sindicato (Rua Antônio de Godói, 
88, 15ª andar, Centro, São Paulo/SP). PAUTA: 1. Deliberação so-
bre indicativo de mobilização/paralisação/greve, entre outras 
atividades na luta contra a ‘reforma’ da Previdência, a EC 95/16, 
e lutas gerais; 2. Outros assuntos de interesse da categoria. São 
Paulo, 03 de abril de 2019. Lucas José Dantas Freitas, Lynira Ro-
drigues Sardinha e Tarcisio Ferreira. Coordenadores Gerais.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL

Sintrajud cobra melhores condições de trabalho 
para terceirizados no Judiciário

CATEGORIA

Diretoria do Sindicato verificou condições precárias no refeitório do TRF e no Fórum Trabalhista de Barueri;
novos requerimentos serão encaminhados às administrações.

Shuellen Peixoto

Ambiente sem janelas nem ar-condi-
cionado, bancos sem encosto, lâmpadas 
queimadas. Essas são as condições en-
frentadas no TRF-3 pelos terceirizados.

O segundo subsolo, além de ser uma 
área de permanência dos trabalhadores 
quando não estão nos setores, é tam-
bém onde eles se alimentam. As gela-
deiras estão tomadas por ferrugem e não 
resfriam suficientemente. Como não há 
aparelhos de microondas, as marmitas 
são requentadas em grandes recipientes 
com água quente, o chamado ‘banho-
-maria’, e fiação exposta, causando risco 
de acidente de trabalho e frequentemen-
te molhando os alimentos.

Em resposta, neste mês de março, a 
requerimento protocolado em novem-
bro de 2018, a administração afirmou 
que todas as condições de trabalho 
estariam garantidas adequadamente. 
No entanto, os diretores do Sintrajud 
Luciana Carneiro e José Dalmo Duarte 
estiveram no local, após o despacho, e 
verificaram o oposto. 

“A situação é desumana, as geladeiras 
são nojentas e não funcionam direito, 
corre o risco de estragar a comida. Es-
ses trabalhadores que convivem conosco 
diariamente são tratados com desprezo e 

descaso”, afirmou Luciana Carneiro.
“Entre a resposta da administração e os 

fatos há uma enorme distância: em vez 
de bem iluminado vimos [um local com] 
várias lâmpadas queimadas; no lugar de 
refrigerado, um aparelho de ar-condicio-
nado mal localizado e outro desmontado; 
fios e tomadas expostas, bancos sem en-
costo. Como a administração pode achar 
adequado um refeitório numa garagem, 
no segundo subsolo?”, apontou Dalmo.

Em Barueri, espaço insalubre

No Fórum Trabalhista de Barueri, onde 
o Sindicato acompanha a mobilização ge-
rada pelas altas temperaturas e falta de 
climatização, a hierarquização de vidas 
se expressou de forma cruel. Frente à 
demora do Tribunal e da proprietária do 
imóvel em oferecer solução para o pro-
blema, que se arrasta desde 2016, a sala 
de audiências da 3ª vara foi transferida 
para o mezanino. A área, uma das poucas 
refrigeradas, era usada pelos terceiriza-
dos, que foram deslocados para um local 
abafado e sem janelas.

O Sindicato pediu informações à Ad-
ministração do TRT-2. Mas o Tribunal li-
mitou-se a responder que a representa-
ção sindical dos terceirizados não cabe 
ao Sintrajud.

O Sintrajud acompanha a situação 
dos terceirizados em todos os tribu-
nais, buscando as providências ca-
bíveis para a solução dos problemas 
apontados. 

A luta por melhores condições de 
trabalho para todos que atuam no 
Judiciário Federal é parte da atua-
ção do Sintrajud. Na opinião da dire-
toria do Sindicato, saúde e seguran-
ça no exercício profissional devem 
ser objeto de defesa intransigente, 
inclusive para os trabalhadores ter-
ceirizados, que sofrem de forma 
acentuada com o rebaixamento de 
direitos e de salários.

Destaca-se ainda o dever da admi-
nistração pública de comprovar a 
fiscalização do cumprimento da le-
gislação trabalhista pelas empresas 
contratadas, o que inclui assegurar 
condições adequadas de trabalho 
nas dependências das unidades do 
Judiciário. “Estamos cobrando que 
o tribunal exija das ‘terceiras’ um 
tratamento humano para estes tra-
balhadores”, finalizou Luciana.

Marmiteiros inadequados, geladeira enferrujada e ambiente fechado.

Responsabilidades

José Dalmo

Confira o conjunto de tabelas elaboradas pelo economista Washington Moura e o advogado César Lignelli no site do Sindicato

Para ingressantes após 14/10/2013Para ingressantes até 13/10/2013

Comparativos dos descontos previdenciários (pela regra atual e de acordo com a PEC 6/2019)

 Contribuição R$ Contribuição % 

 CARGO  PADRÃO  TOTAL*  Atual   PEC   Aumento da taxação 
(em R$)   Diferença 

ANALISTA
13 18.701,52 642,34 682,55 40,21 0,22%
1 12.455,31 642,34 682,55 40,21 0,32%

TÉCNICO
13 11.398,40 642,34 682,55 40,21 0,35%
1 7.591,36 642,34 682,55 40,21 0,53%

AUXILAR 13 6.750,55 642,34 682,55 40,21 0,60%

 Contribuição R$  Contribuição % 

 CARGO  PADRÃO  TOTAL*  Atual   PEC   Aumento da taxação 
(em R$)  Diferença 

 ANALISTA 
13 18.701,52 2.057,17 2.721,58 664,42 3,55%
1 12.455,31 1.370,08 1.690,96 320,87 2,58%

 TÉCNICO 
13 11.398,40 1.253,82 1.516,57 262,74 2,31%
1 7.591,36 835,05 936,58 101,53 1,34%

 AUXILIAR 13 6.750,55 742,56 814,66 72,10 1,07%

Contribuição R$ Contribuição %

CARGO PADRÃO TOTAL Atual PEC 6/19 Aumento da taxação 
(em R$) Diferença

ANALISTA
13 18.701,52 1.414,83 2.039,03 624,20 3,34%
1 12.455,31 727,74 1.008,41 280,66 2,25%

TÉCNICO
13 11.398,40 611,48 834,02 222,53 1,95%
1 7.591,36 192,71 254,03 61,32 0,81%

AUXILIAR 13 6.750,55 100,22 132,11 31,89 0,47%

* Inclui vencimento básico + GAJ (sem GAE/GAS)

Aposentados

Ativos

Os principais ataques da PEC 06/2019
Mudanças a qualquer tempo
A PEC 6/2019 retira da Constituição as regras 

da Previdência, permitindo mudanças a qual-
quer tempo e sem a exigência de quórum quali-
ficado. 

Servidores pré 2004
Aposentadoria integral apenas com Idade míni-

ma de 62 anos (mulheres) ou 65 (homens) mais, 
no mínimo, 30 anos (mulheres) ou 35 anos de 
contribuição (homens), 20 anos no serviço pú-

blico e cinco anos no cargo. Para professores, a idade mínima 
será de 60 anos (ambos os sexos). A idade aumentará sempre 
que crescer a expectativa de sobrevida populacional.

Servidores ingressantes entre 1º/01/2004 
e 13/10/2013

O provento, que hoje corresponde à média dos 
80% maiores salários, cairia para 60% da média 
de todas as contribuições, mais 2% por ano ex-

cedido ao período de 20 anos de contribuição. Para atingir 
100% do benefício, terão que contribuir por 40 anos (mulhe-
res e homens).

Servidores pós RPC/Funpresp
Benefício limitado ao teto do RGPS e aumento 

da alíquota previdenciária. Fundos de previdên-
cia complementar (como Funpresp-Jud), hoje fe-
chados, poderiam ser entregues à iniciativa pri-

vada, tornando mais incerto o benefício. O novo sistema de 
capitalização para quem ingressar após a ‘reforma’ sequer 
foi apresentado e a PEC não vincula os novos trabalhadores 
à Funpresp, o que pode submetê-los às regras de fundos de 
pensão privados

Mais confisco
Contribuição previdenciária sobe de 11% para, 

em média, 14,68% (confira abaixo) e haveria 
contribuições extraordinárias em caso de “even-

tual declaração de déficit do sistema” por parte da União, 
estados ou municípios. Servidores que teriam direito à incor-
poração de quintos (VPNI) receberiam 1/30 da incorporação 
para cada ano de recebimento da verba.

Reajustes incertos
Saem da Constituição as regras de correção 

dos benefícios, possibilitando reajuste por índi-
ces menores do que o INPC, usado atualmente.

Pensões
A pensão por morte será de metade da aposen-

tadoria do servidor morto e até cinco cotas de 
10% por dependente. Hoje equivale ao teto do 
RGPS mais 70% da diferença entre esse valor e 

o salário do servidor. O benefício pode ser menor que o salá-
rio mínimo. Não está prevista regra de transição.

Regras gerais para quem já é servidor
Para servidores ingressantes antes da promulga-

ção, a idade mínima será de 56 anos (mulher) e 61 
(homem), aumentando um ano a partir de 2022 até 
chegar a 62 e 65, respectivamente. Tempo míni-
mo de contribuição será de 30 anos para elas e 35 

anos para eles e a pontuação 89/96 (soma de idade e tempo de 
contribuição) aumenta até atingir 100 ou 105 pontos, respecti-
vamente. Com isso, as aposentadorias podem ser reduzidas em 
até 50%.

Invalidez
Hoje, o benefício é concedido integralmente 

para servidores acometidos de doenças graves  
ou decorrentes do trabalho (integralidade para 
quem ingressou até 31/12/2003 e cálculos pela 
média integral para quem entrou entre janeiro 

de 2004 a outubro de 2013). A ‘Nova previdência’ rompe com 
a integralidade para doenças graves e o benefício passa a ser 
chamado aposentadoria por incapacidade. O valor seria de 
60% da média das contribuições mais 2% por ano de contri-
buição que exceder 20 anos. 

Mulheres vão trabalhar mais
A idade mínima de 62 anos vai obrigá-las a fi-

car mais sete anos no mercado de trabalho. Para 
receber o benefício integral, terão de contribuir 
por 40 anos.

Capitalização
A ‘Nova previdência’ extingue o modelo de se-

guridade social e institui o modelo de capitaliza-
ção chileno, uma espécie de poupança individual 
(veja página 5).

Aumento da miséria
Salário mínimo (R$ 998) deixa de ser o piso das 

pensões e do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), que pode cair para R$ 400 - só teriam di-
reito ao salário mínimo idosos acima de 70 anos. 

Para se aposentar, trabalhadores rurais teriam de comprovar 
20 anos de contribuição (cinco a mais) e o grupo familiar te-
ria de contribuir com no mínimo R$ 600/ano, o que é quase 
impossível no Brasil.

Banqueiros e patrões
Os bancos poderão abocanhar o gigantesco 

mercado de previdência, e os patrões não serão 
mais obrigados a pagar a multa de 40% do FGTS 
para aposentados do setor privado que continua-
rem trabalhando.
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J.S - Como o senhor avalia o impacto 
das mudanças previstas na ‘reforma’ 
da Previdência, que afetam inclusive 
cláusulas pétreas?

A Nação brasileira está passando por 
um verdadeiro assalto. A pretendida “re-
forma” da Previdência tem como primeiro 
pressuposto alardeado que é necessária 
para cobrir o déficit público. Então, ‘existe 
um buraco nas contas públicas que pre-
cisa ser preenchido, e se não for preen-
chido vai ser o caos’, o ministro da Eco-
nomia falou. Bom, admitindo a existência 
desse buraco, vamos preenchê-lo tirando 
o dinheiro dos trabalhadores? É isso que o 
governo quer. Porque se ele está fazendo 
uma “reforma” para fazer economia, está 
evidentemente reduzindo o valor, o mon-
tante, dos benefícios previdenciários. Com 
isso, estará prejudicando os beneficiários.

E também a União, correto? Pois  se 
mudarem as regras, a União deixará 
de arrecadar parte do que hoje cons-
titui o fundo público. Especialmente 
com a capitalização.

Se o que o governo quer é encontrar 
uma maneira de preencher o seu déficit, 
por que ao invés de tirar dos pobres não 
tira dos ricos? Por que não cria, finalmen-
te, o imposto previsto na Constituição de 
1988 sobre as grandes fortunas?

O primeiro escândalo com o qual a 
gente se defronta ao olhar o panorama 
do sistema tributário brasileiro é a sua 
extrema desigualdade. Basicamente, o 
que prevalece são os impostos indiretos 
e o chamado imposto de renda sobre o 
salário, mas os dividendos não pagam 
imposto de renda! Creio que toda a dis-
cussão sobre a pretensa “reforma” da 
Previdência termina aí.

Com relação à capitalização, aí está efeti-
vamente o que é a principal característica 
deste governo, que não é um governo que 
esteja preocupado com o bem público. É 
um governo preocupado com os lucros das 

grandes empresas. Por isso quer esquecer 
a sua obrigação constitucional de instituir 
e manter um sistema de Previdência pú-
blica e privatizar o sistema de aposenta-
dorias. O que significa isso? Transformar 
o que hoje é a Previdência pública numa 
fonte de lucros para as grandes empresas. 
Você vai passar a pagar um X pelo seu be-
nefício, na expectativa de, no futuro, vir a 
receber o correspondente àquela poupan-
ça que você fez. Mas qual vai ser o lucro 
dessas empresas? Se por ventura são es-
sas empresas que vão pagar a sua aposen-
tadoria, elas vão tirar um Y do que você 
pagou. Então você estará, com o esforço 
do seu trabalho, contribuindo para enri-
quecer aqueles que já têm muito.

Acabamos de completar 30 anos da 
Constituição com quase cem emen-
das à Carta. Como o senhor avalia o 
impacto dessas mudanças no pacto 
constitutivo da Nova República?

Nós não temos uma constituição. Qual 
a diferença fundamental de uma consti-
tuição em relação a uma lei ordinária? É 
que a constituição está acima porque não 
pode ser mudada com a mesma facilidade 
que a lei ordinária, são necessários uma 
série de requisitos. Veja o que acontece 
com a Constituição norte-americana, e é 
verdade que a origem dela é diferente da 
brasileira, a gente pode falar que é efeti-
vamente um pacto, um contrato entre os 
vários estados, de modo que para alterá-
-la é necessário o assentimento desses 
vários estados. No mínimo desde que 

criamos a ideia da constituição, com base 
na qual temos garantido a nossa convi-
vência, o Estado Moderno tem garanti-
do a sua estabilidade e consistência, são 
necessários alguns requisitos para sua 
reforma. Mas na Constituição brasileira 
não existe isso, ela pode ser alterada me-
diante o voto de 3/5 dos parlamentares. 
E seria fácil historiar porque cometemos 
esse erro brutal, mas por causa disso não 
temos Constituição. Daí que não temos 
nenhuma garantia de estabilidade, de 
permanência e durabilidade dos direitos 
humanos consagrados na Constituição, 
dos direitos fundamentais.

O país nunca efetivou uma justiça de 
transição. Mesmo a Comissão Nacio-
nal da Verdade teve um escopo muito 
limitado. Que impactos o senhor ava-
lia que esse processo histórico tem 
nos dias atuais?

Isso se inscreve num quadro maior, mais 
amplo, efetivamente histórico. As transi-
ções no Brasil são muito diferentes das 
que se realizaram nos demais países da 
América Latina. Foram sempre conserva-
doras. Você nota o tratamento que os ou-
tros países latino-americanos deram para 
aqueles que infringiram as suas consti-
tuições, subverteram seus regimes cons-
titucionais e inventaram ditaduras. Esses 
criminosos foram julgados nesses países. 
Aqui os criminosos que atentaram contra 
a Constituição estão livres, e tão livres que 
têm a ousadia de querer que o ato crimi-
noso deles seja comemorado.

Como o senhor avalia essas come-
morações de um golpe, uma ditadura 
que durou 21 anos?

Com tanto sofrimento, tantos persegui-
dos, torturados e mortos, é muita desfaça-
tez, muita falta de caráter, mais do que fal-
ta de consciência política. É mais do que 
um apoio descarado àqueles que têm mais 
contra aqueles que têm menos.

ENTREVISTA

‘A Nação brasileira sofre um verdadeiro
assalto’, afirma jurista

O Jornal do Sintrajud conversou com o jurista Sér-
gio Sérvulo da Cunha sobre a realidade do país, as re-
formas constitucionais e a iniciativa do governo Bolso-
naro de comemorar os 55 anos do golpe que levou o 
Brasil a 21 anos de ditadura empresarial-militar.

Procurador do Estado aposentado, professor de Di-
reito Civil na Faculdade de Direito de Santos, ex-presi-
dente da seccional santista e membro da Comissão de 
Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil - 
pela qual integrou o Movimento pela Ética na Política, 
Sérgio Sérvulo foi também um dos advogados de acu-
sação no processo de impeachment do ex-presidente 
Fernando Collor de Mello.

Em artigo de 2016, o jurista avaliou que os três maio-
res erros cometidos na Constituinte de 1988 foram a 
subestimação do neoliberalismo, o estabelecimento do 
quórum de 3/5 para reformas constitucionais (que con-
sidera baixo e limitado do ponto de vista de um efetivo 
pacto federativo) e os exagerados poderes ao Supremo 
Tribunal Federal.

Confira a entrevista concedida à jornalista Luciana 
Araujo.

“Não temos uma Constituição. A 
diferença fundamental de uma 

constituição em relação a uma lei 
ordinária é que ela não pode ser 

mudada com a mesma facilidade”


