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Eles votaram contra você na CCJ
Deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça eleitos por São Paulo que atestaram 
constitucionalidade à ‘reforma’ que ataca cláusulas pétreas e desmonta o sistema de seguridade.

Eduardo Cury
PSDB/SP

Geninho Zuliani
DEM/SP

Enrico Misasi
PV/SP

Herculano Passos
MDB/SP

Hora de pressionar relator 
da PEC 6-A na Comissão 
Especial para arquivar 
‘reforma’ da Previdência.

Samuel Moreira
PSDB/SP

Calendário aprovado no congresso da Fenajufe inclui atos no 
STF durante julgamentos das ações que discutem os quintos 
e a indenização por descumprimento da data-base. Sintrajud 

dá sequência ao abaixo-assinado contra a PEC 6-A/2019 e 
inicia ‘visitas’ a deputados e senadores do Estado. 

Joca Duarte

Congrejufe e 1º de Maio (ao lado)

14 de junho: Parar o Brasil 
em defesa da aposentadoria
Entidades prometem greve geral para repetir 2017 e barrar ‘reforma’ da Previdência encaminhada pelo 

governo Bolsonaro, cuja tramitação já começou sob denúncias de compra de votos.
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EDITORIAL AGENDA
Maio 
07 - Audiência com a presidente do 
TRT-2, às 17 horas.
09 - Palestra sobre a ‘reforma’ da 
Previdência no TRT-2, às 15h30.
10 - Palestra sobre a ‘reforma’ da 
Previdência na JT/Guarujá, às 15h.
15 - Dia Nacional de Luta rumo à 
greve geral contra a ‘reforma’ da 
Previdência.
17 - Palestra sobre a ‘reforma’ da 
Previdência no Fórum de Execuções 
Fiscais, às 15 horas.
18 - Curso Liberalismo: o caminho 
brasileiro da dependência e do 
subdesenvolvimento, das 10h às 
13h, no Sindicato (inscrições pelo 
e-mail sintrajud@sintrajud.org.br).
- Assembleia geral extraordinária para 
organizar a mobilização para a greve 
geral, às 14h, no Sindicato.
22 - Reunião da coordenação do 
Fórum das Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe).
30 - Julgamento dos quintos no STF.

Junho
1º - Curso A PEC 6-A/2019 e os 
impactos na seguridade social, 
no sistema de aposentadorias 
e na economia capitalista, das 
10h às 19h, no Sindicato (inscrições 
pelo e-mail sintrajud@sintrajud.
org.br - carga horária de 8 horas, 
possibilitando averbação para 
adicional de qualificação).
13 - Retomada do julgamento da 
data-base no STF.
14 - Greve geral contra a ‘reforma’ 
da Previdência, com atos em todo o 
país. 
 

ACONTECEU
Abril
04 - Lançamento do abaixo-assinado 
contra a ‘Nova previdência’. 
- Visita à JF/Piracicaba. 
05 - Café da Manhã no Fórum 
Trabalhista Ruy Barbosa. 
06 - Reunião do Coletivo de 
Mulheres. 
10 - Assembleias nos fóruns 
trabalhistas de Barueri e Ruy 
Barbosa. 
- Palestra sobre a ‘reforma’ da 
Previdência na sede administrativa 
do TRE/Dr. Falcão. 
12 - Reunião do Núcleo de Oficiais de 
Justiça na subsede em Santos. 
13 - Debate sobre o 10º Congrejufe, 
51º Conselho de Base e assembleia 
geral extraordinária.
27/04 a 01/05 - 10º Congrejufe.
Maio 
01 - 1º de Maio unificado aprovou 
convocação da greve geral contra a 
‘reforma’ da Previdência em 15/6.
02 - Palestra sobre a ‘reforma’ da 
Previdência na JT/São Vicente.
03 - Palestra sobre a ‘reforma’ da 
Previdência na JT/Praia Grande.
03 e 04 - Reunião da coordenação 
nacional da CSP-Conlutas. 

As centrais sindicais, o 10º Congresso Nacio-
nal da Fenajufe e o 1º de Maio unificado apro-
varam a data de 14 de junho para a construção 
da greve geral contra a ‘Nova previdência’ que 
o governo Bolsonaro tenta impor. Como diver-
sos especialistas já vêm apontando, chamar a 
Proposta de Emenda Constitucional 6/2019 de 
‘reforma’ é um eufemismo.

Ao longo do Congrejufe, por exemplo, todos os 
palestrantes convidados a abordar o tema consi-
deraram que se aprovada, especialmente por ins-
tituir no país o regime de capitaliza-
ção de inspiração chilena, a PEC 6-A 
substituirá o sistema de Previdência 
e Seguridade Social instituído em 
1988 por algo que não pode ser con-
siderado previdência.

O núcleo fundamental do direito 
previdenciário é a segurança de 
uma velhice digna. Não é possível 
afirmar que nenhum trabalhador 
poderá dormir tranquilo em relação 
à possibilidade de aposentar-se em 
um sistema onde: 1) as contribuições patronais 
e os aportes do Estado para o fundo público 
diminuem; 2) a taxação aos trabalhadores no 
mercado formal e nos serviços públicos aumen-
ta, mas cresce também a informalidade, que 
afeta a arrecadação para o fundo público; e 3) 
a gestão das contribuições esteja submetida às 
regras do mercado financeiro.

Os defensores da ‘reforma’ fingem ignorar 
esses três elementos, desconsideram as reco-
mendações da Comissão Parlamentar de Inqué-
rito sobre a Previdência - que atestou R$ 450 
bilhões em dívidas de empresas com o INSS. 
Também omitem que a Desvinculação de Recei-
tas da União (DRU) drena 30% dos recursos que 
deveriam ir para a Seguridade Social - e assim 
constróem um déficit fictício.

Governo e empresariado, por óbvio, não to-

cam no assunto das desonerações tributárias e 
manutenção de contratos da União, estados e 
municípios com empresas que sonegam o finan-
ciamento da Previdência. E ainda fazem de con-
ta não ver que a ‘reforma’ trabalhista aprovada 
no governo Michel Temer (com o voto do atual 
presidente da República) ao invés de gerar mais 
empregos, como prometido, fez o Brasil bater 
novo recorde. Já somos 13,4 milhões de desem-
pregados, sem contar os desalentados e subem-
pregados - todos temos um ou mais na família.

É contra nós, nossos parentes e 
amigos que governo, empresaria-
do, o Legislativo e a cúpula do Ju-
diciário se uniram para impor mais 
sete anos de trabalho, no mínimo, 
40 anos de contribuição, alíquotas 
previdenciárias maiores e pensões 
menores.

Por isso, conforme a população 
vai se dando conta de que está em 
curso a maior fake news da história 
da República, a rejeição à ‘reforma’ 

cresce. A última pesquisa realizada pelo Institu-
to Vox Populi aponta que 65% dos brasileiros e 
brasileiras são contra as mudanças.

É hora de pressionar os parlamentares contra 
a PEC 6-A. É momento de dialogar com a po-
pulação nas banquinhas, praças e nos locais de 
trabalho. Há espaço para conversar com a famí-
lia e amigos. A greve geral de 2017 derrotou a 
‘reforma’ de Temer. É necessário reeditar aque-
la mobilização para impedir o fim do direito à 
aposentadoria no país.

Por isso, o Sintrajud intensificou as visitas aos 
locais de trabalho e a coleta de assinaturas, e 
chama a aumentar a pressão sobre deputados 
e senadores paulistas. O Sindicato também vai 
realizar um curso para que cada um e cada uma 
multiplique essa mobilização. É hora de tomar 
as ruas em defesa dos nossos direitos.

A greve geral é necessária contra 
o fim da Previdência

“A greve geral de 
2017 derrotou 

a ‘reforma’ 
de Temer. É 
necessário 

reeditar aquela 
mobilização”.

Shuellen Peixoto

Em quase um ano, 61 servidoras lac-
tantes do TRT-2 foram beneficiadas 
com a redução da jornada de trabalho 
prevista no Programa de Assistência à 
Mãe Nutriz, instituído em abril do ano 
passado. O número foi apresentado pela 
Secretaria de Serviços Integrados à Pro-
moção da Qualidade de Vida do Tribu-
nal, a pedido do Sintrajud, e representa 
o total de servidoras beneficiadas até o 
dia 5 de abril.

A regulamentação atendeu ao pedido 
do Sintrajud, baseado nas recomenda-
ções da Organização Mundial de Saúde, 
que orienta aleitamento materno exclu-
sivo a bebês até o sexto mês de vida e 
que as crianças devem continuar a ser 
amamentadas, pelo menos, até comple-
tarem dois anos de idade.

O Programa foi instituído através do 
Ato GP 17/2018 e, inicialmente, apenas 

reduzia para 6 horas diárias a jornada 
de trabalho das mulheres que amamen-
tam, até a criança completar 24 meses 
de vida. Em diálogo com o Sindicato, 
servidoras manifestaram preocupação 
de conciliar a jornada com o horário de 
amamentação na creche (de 13h30 às 
14h30) e o ato foi retificado para possi-
bilitar a opção entre a jornada de 6 ho-
ras ininterruptas ou sete horas no local 
de trabalho, com uma hora destinada ao 
intervalo para o aleitamento. Também 
foram contempladas pelo Programa as 
mães adotantes que amamentem – o que 
não estava previsto inicialmente.

TRF ainda deve resposta

Apenas o TRF/JF ainda não regulamen-
tou o Programa Mãe Nutriz no estado, 
apesar de pedidos reiterados do Sindica-
to. Na última reunião com a presidente 
do Tribunal, a desembargadora Therezi-

CATEGORIA

Mãe Nutriz no TRT já atendeu 61 servidoras
Programa que reduz jornada de trabalho das lactantes foi regulamentado também no TRE; 

Sintrajud cobra implantação no TRF e na JF.

O Coletivo de Mulheres do Sintrajud - 
Mara Helena dos Reis participará pelo 
segundo ano consecutivo das celebra-
ções do Dia de Tereza de Benguela e da 
Mulher Negra Latino-americana e Ca-
ribenha (25 de julho). A data marca o 
debate sobre as desigualdades sociais 
e raciais enfrentadas pelas mulheres 
negras na região. 

Além do ato convocado no dia pela 
Marcha das Mulheres Negras, o Coleti-
vo realizará nova corrida em 27/7.

As mulheres negras ainda ocupam os 
piores postos de trabalho e são sub-re-
presentadas nos cargos eletivos e de di-
reção. No Judiciário não é diferente. No 
TRF, segundo dados pedidos em 2018, 
as mulheres eram 48% do quadro, ne-

O TRE publicou a regulamenta-
ção em março deste ano, preven-
do redução de jornada de trabalho 
para 30 horas semanais (seis ho-
ras diárias ininterruptas) à servi-
dora mãe nutriz, inclusive para as 
ocupantes de cargo em comissão 
ou função de confiança.

O Sintrajud apresentou novo re-
querimento pedindo a extensão 
do programa para mães adotantes 
cujas crianças ainda estão no pe-
ríodo de lactação.

Na opinião da diretoria do Sin-
dicato, a regulamentação do Pro-
grama é uma vitória das traba-
lhadoras na busca da garantia do 
direito e incentivo ao aleitamento 
materno, e deve ser estendida a 
todo o país.

nha Cazerta informou que a Administra-
ção pedira análise do Conselho da Justi-
ça Federal, que reconheceu o direito na 
sessão do dia 15 de abril.

O Sintrajud segue cobrando a regula-
mentação do Programa na 3ª Região, 
nos termos solicitados no requerimento 
apresentado e já reiterado perante a Ad-
ministração. 

Até o momento, têm programas simi-
lares o Tribunal Superior do Trabalho, 
o Tribunal Superior Eleitoral e os tribu-
nais regionais do Trabalho da 1ª (Rio de 
Janeiro) e da 15ª Região, além do TRF 
da 2ª Região, também no Rio de Janeiro.

Mãe Nutriz no TRE

Coletivo de Mulheres celebrará  
Tereza de Benguela 

Atividades vão homenagear o Dia da Mulher Negra Latino-
americana e a memória da primeira líder quilombola brasileira.

gros e negras somavam apenas 17% no 
total de servidores e 0,7% ocupavam 
CJ1 a CJ4 (não obtivemos a estratifica-
ção racial por sexo).

 
   Dia de luta

O 25 de julho foi instituído no I Encon-
tro de Mulheres Afro-Latino-Americanas 
e Afro-caribenhas, em 1992, em Santo 
Domingo, na República Dominicana. No 
Brasil, resgata também a história da pri-
meira mulher a comandar um quilombo 
– território de resistência  à escraviza-
ção. Tereza foi reconhecida na historio-
grafia como líder do Quilombo do Qua-
riterê, atual Estado do Mato Grosso, por 
ao menos duas décadas. (SP)

No ano passado, integrantes do Coletivo participaram do ato pelo 25/7.

Arquivo Sintrajud
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Hélcio Duarte Filho

O governo federal escondeu os dados 
que supostamente embasam a ‘reforma’, 
declarando-os secretos. Mesmo assim, 48 
deputados federais da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania da Câmara 
votaram favoravelmente à admissibilidade 
da PEC 6/2019 no dia 23 de abril.

Outros 18 parlamentares votaram 
“não” à proposta e protestaram contra 

decisões dos presiden-
tes da comissão, Feli-
pe Francischini (PSL/
PR), e da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM/RJ), 
por permitirem a vota-
ção apesar da existên-
cia de um requerimen-
to, assinado por um 
quinto dos deputados, 
que deveria paralisar 
a tramitação por 20 
dias, segundo o artigo 
114 das Disposições 
Transitórias da Cons-
tituição Federal. 

Os parlamentares da 
oposição questionam 
a votação no Supremo 
Tribunal Federal, com 

base na proibição constitucional para que 
proposições legislativas tramitem sem a 
previsão de seus impactos financeiros.

Não há na PEC 6 indicação de quanto 
custará a transição do atual sistema, de 
repartição, para a ‘Nova Previdência’, 
de capitalização (onde cada trabalhador 
faz a sua ‘poupança individual’ subme-
tida a investimentos quase sempre de 
risco no mercado financeiro). 

Custo da transição

Essa questão dos cálculos atuariais 
e do custo da migração de um sistema 
para o outro é apontada por quem estuda 
o tema, e não está alinhado ao governo 
ou ao mercado, como uma das questões 
mais graves na ‘reforma’. A auditora fis-
cal aposentada Maria Lúcia Fatorelli, 
coordenadora da Auditoria Cidadã da 
Dívida, afirma que o custo da transição 
de regime em países que já instituíram 
a capitalização foi, em geral, superior ao 
Produto Interno Bruto (PIB), que no Bra-
sil totalizou R$ 6,8 trilhões em 2018. 

A auditora tem defendido que não há 
o déficit alardeado pelo governo na Pre-
vidência se forem consideradas todas as 
formas de receitas da seguridade social 
previstas na Constituição. “Não é à toa 
que o governo esconde os dados (que não 
foram apresentados nem a parlamentares 
da CCJ) e até decreta sigilo dos estudos 
que fundamentam essa PEC 6/2019: ela 
representa danos imensos para as pessoas 
e para toda a economia do país”, escreveu 
em sua página no Facebook, ao defender a 
suspensão da tramitação da proposta.

O governo omite o tamanho deste cus-
to, embora o ministro da Economia, Paulo 

Guedes, já tenha admitido que ele virá. Em 
evento recente, disse que a economia esti-
mada para dez anos de reforma, avaliada 
agora em mais de R$ 1,2 trilhão, deve ser 
usada para isso. Os documentos que o mi-
nistério divulgou dois dias após a votação 
na CCJ, porém, seguem sem apresentar os 
cálculos atuariais.  

O receio do governo em tocar no assunto 
tem explicação. O rombo parece ser uma 
bomba capaz de liquidar o discurso de que 
a reforma é sinônimo de economia para os 
estados. A transição terá ainda outro efei-
to que deve preocupar, e muito, mesmo 
quem já se aposentou: derrubará a arreca-
dação dos regimes previdenciários atuais, 
baseados na repartição, quando uma gera-
ção sustenta a seguinte. 

Isto porque a tendência, caso a ‘reforma’ 
seja aprovada com a instituição do regime 
de capitalização, é cada vez menos traba-
lhadores e empresários contribuírem com 
a Previdência. Enquanto isso, o número de 
aposentados, mesmo em ritmo menor, se-
guirá aumentando. Para resolver esse ‘bura-
co nas contas’ é razoável supor, pela lógica 
do governo e do mercado, que a ‘solução’ já 
está dada dentro da própria reforma: taxar e 
não corrigir mais as aposentadorias. Enfim, 
pagar menos a quem já está aposentado.

LUTA

Sintrajud intensifica construção da greve geral em 14 de junho
Centrais sindicais e 10º Congrejufe aprovaram data da greve geral e Sindicato impulsiona mobilização na categoria.

O então deputado federal Jair Bolso-
naro dizia que jamais votaria a favor da 
‘reforma’ da Previdência porque todo 
mundo sabia, mesmo que tivesse con-
vicção sobre isso, ficaria marcado como 
venal e alguém que levou alguma van-
tagem em troca do voto.

No dia seguinte à aprovação da PEC 
6/2019 na Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara, o país ficou saben-
do, por meio do jornal ‘Folha de São 
Paulo’, que o governo federal ofereceu 
R$ 40 milhões a cada deputado que vo-
tar a favor da ‘reforma’ no Plenário da 
Câmara dos Deputados.

Esses recursos seriam destinados a 
emendas parlamentares extras que os 
deputados receberiam até 2022. O va-
lor representa um acréscimo de 65% 
no montante que cada deputado pode 
destinar para obras ou investimentos 
em seus redutos eleitorais. 

Segundo o jornal, a oferta foi feita 
na casa do presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM/RJ), numa conversa 
com lideranças partidárias. Deputados 
de seis partidos - DEM, PP, PSD, PR, 
PRB e Solidariedade - teriam confirma-

do à ‘Folha’ que a oferta existiu. Curio-
samente, nem o ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni (DEM/RS), nem Maia 
desmentiram as denúncias, ao menos 
até o fechamento desta edição, na se-
gunda-feira (6/5).

No Plenário da Câmara, no mesmo 
dia da divulgação da reportagem, o de-
putado Glauber Braga (PSOL/RJ) per-
guntou da tribuna se o presidente da 
Casa, Rodrigo Maia (DEM/RJ), havia 
participado do suposto acordo. Maia 
não respondeu. Pouco antes, o sena-
dor Major Olímpio (SP), líder do PSL 
no Senado, disse que o presidente jair 
Bolsonaro jamais faria uma proposta 
dessas e que se ela existiu foi algo “in-
decoroso” e “criminoso”.

Ao mesmo tempo, parlamentares da 
base governista fizeram barulho no 
Congresso Nacional ao criticar even-
tuais trocas de votos por favores ou 
verbas públicas. Aspectos que pare-
cem reforçar o que o próprio então 
deputado Bolsonaro dissera antes de 
ser eleito: ninguém vota na reforma da 
Previdência sem estar recebendo algo 
ilícito para isso. (HDF)

CCJ vota PEC 6/2019 sem saber tamanho do ‘rombo’ da capitalização
Após votação, apesar do requerimento de 1/5 dos deputados que questionava ausência do impacto financeiro, proposta chega à Comissão Especial, 

onde o governo espera consolidar parecer favorável à ‘reforma’ até o início de junho; é hora de pressionar os deputados.

Deputados na CCJ.

Governo não desmente 
denúncia de compra de votos

Comissão Especial criada no dia 24 de abril de 2019: análise de mérito em até 40 
sessões,prorrogáveis

Início dos trabalhos: previsto para 6 de maio

Prazo de emendamento (10 sessões e realização de audiências públicas): última 
semana de maio ou 1ª de junho. 

Apresentação de parecer: a partir do dia 04/06 

Pedido de vista por 2 sessões 

Discussão: a partir do dia 11/06 

Votação para, em seguida, ser encaminhada ao Plenário da Câmara

A PEC 6-A na Comissão Especial*
Arquivo Sintrajud

Delegação de SP e outros estados no 1º de Maio.

O Sintrajud vem debatendo com a cate-
goria a necessidade da greve geral antes 
mesmo que ela fosse agendada. Já acon-
teceram 16 palestras sobre os impactos 
da PEC 6/2019 para todos os trabalha-
dores, atividades de pressão sobre os 
deputados no Congresso Nacional, as-
sembleias, reunião do Conselho de Base 
e envio de carta aos parlamentares.

Marcada a data, o Sindicato chama 
toda a categoria a reforçar essa constru-
ção com a montagem de equipes para 
percorrer os gabinetes em Brasília e aqui 
em São Paulo, a manutenção da pressão 
por e-mail e a participação na assembleia 
do dia 18/5 e no curso de multiplicadores 
com a professora Sara Granemann, em 
1º/6 (anúncio ao lado).

Jair Bolsonaro entrega PEC 6 à Câmara, em 20/2.

Negociação que teria envolvido o governo e líderes dos partidos 
do Centrão foi divulgada pelo jornal ‘Folha de S.Paulo’ e até a 
conclusão desta edição não havia sido negada formalmente.

Luiz Macedo/Ag.Câmara

Pablo Valadares

*Pelo 
cronograma 
do governo
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Hélio Batista Barboza

Os departamentos jurídicos do Sintrajud, 
de outros sindicatos e da Fenajufe buscam 
alternativas para garantir aos oficiais de 
justiça da Justiça Federal o pagamento 
pelos plantões, bem como a remuneração 
diferenciada do período de sobreaviso. As-
sociações de oficiais e a federação especí-
fica do segmento também estão mobiliza-
das em torno da reivindicação.

O assunto foi discutido pelo Núcleo de 
Oficiais do Sintrajud, que pela primeira 
vez se reuniu na subsede de Santos. O 
encontro, em 12 de abril, serviu tam-

Oficiais buscam pagamento por plantões e 
reajuste da indenização de transporte

Núcleo se reuniu pela primeira vez na subsede de Santos e discutiu reivindicações, 
questões de segurança e outros temas.

bém para aproximar 
oficiais da capital, da 
Grande São Paulo e da 
Baixada Santista.

“[Foi uma] oportu-
nidade de confrater-
nizar e expor as ques-
tões que nos afligem, 
além de levar essas 
questões à diretoria 
do Sindicato, que tam-
bém esteve presente 
na reunião”, destacou 
Marcos Trombeta, co-
ordenador jurídico da 
Associação dos Oficiais 
de Justiça Avaliadores 
Federais do Estado de 
São Paulo (Assojaf/SP).

A reunião tratou ainda da mobilização 
pelo reajuste da indenização de transpor-
te e debateu o aumento do risco envolvi-
do na atividade dos oficiais, além da luta 
contra eventuais reduções no quadro e 
os problemas causados pelo Processo Ju-
dicial Eletrônico (PJe) na distribuição de 
mandados, entre outros temas.

Indenização de Transporte

O advogado Cesar Lignelli, do departa-
mento jurídico do Sintrajud, esclareceu 
que o TRF-3 se recusa a pagar horas ex-
tras sob o argumento de que os oficiais 

não estão submetidos ao controle de jor-
nada. Recursos do Sintrajud e da Asso-
ciação contra essas decisões ainda não 
foram julgados. “Estamos construindo 
uma alternativa para afastar os argumen-
tos de ilegalidade, mas é preciso buscar 
solução também no parlamento”, disse.

Já o reajuste da indenização de trans-
porte na Justiça do Trabalho será a pau-
ta de uma mobilização que os oficiais 
preparam para a sessão do Conselho Su-
perior de 31 de maio, quando deve ser 
retomado o julgamento. O Sintrajud e 
a Fenassojaf já entregaram estudo que 
mostra a disponibilidade de recursos or-
çamentários para o reajuste aos minis-
tros do CSJT e do CJF. O documento será 
levado também à presidente do TRF-3.

Áreas de risco

O Sindicato vai requerer dos tribunais 
um mapeamento das áreas de risco de 
segurança para os oficiais. O objetivo é 
desobrigá-los das diligências onde não 
houver garantia de segurança, a exemplo 
do que foi decidido pela Justiça Federal 
em São Vicente. O Sindicato orienta ain-
da os oficiais a registrarem nos tribunais 
onde trabalham as situações de violên-
cia sofrid’as no exercício da atividade.

Veja a cobertura completa da reunião do 
Núcleo de Oficiais no site do Sintrajud.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO– SINTRAJUD, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade (artigo 38), faz saber que realizará ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, no próximo dia 18 de maio de 2019 (sábado), a ser instalada às 14 horas, em primeira convocação com a presença de pelo menos metade mais um dos associados quites com a tesouraria e, em 
segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer número de presentes, no auditório do Sindicato, situado na Rua Antônio de Godói, nº 88, 15º andar – Centro, São Paulo - SP, CEP: 01034-902. PAUTA: 1. 
Informes; 2. Deliberação sobre indicativo de mobilização/paralisação/greve geral entre outras atividades contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 6-A, de 2019, do Poder Executivo, que “modifica o sistema 
de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências”, e também contra outros ataques aos direitos dos servidores públicos e contra a classe trabalhadora em 
geral; 3. Deliberação sobre a venda do veículo Volkswagem Kombi, placa CFT 8452, modelo 1996, cor branca, combustível gasolina, na modalidade de leilão e aprovação de proposta de regulamento para 
venda; e 4. Outros assuntos de interesse da categoria. São Paulo, 06 de maio de 2019. Lucas José Dantas Freitas, Lynira Rodrigues Sardinha e Tarcisio Ferreira COORDENADORES GERAIS DO SINTRAJUD.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Arquivo Sintrajud

Reunião do Núcleo na subsede em Santos. Hélio Batista Barboza

Depois de cinco meses sem receber sa-
lário, os trabalhadores terceirizados do 
Hospital da Polícia Militar do Piauí entra-
ram em greve no final de março. Já os se-
guranças terceirizados do Departamento 
Estadual de Trânsito do Mato Grosso do 
Sul (Detran/MS) paralisaram as ativida-
des em meados de abril após dois meses 
sem salário. Na mesma época, o atraso de 
vencimentos e benefícios levou trabalha-
dores administrativos e da vigilância da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 
a cruzarem os braços.

Os casos ilustram um movimento mais 
amplo, detectado pelo Departamento In-
tersindical de Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese) no estudo “Balanço 
das greves de 2018”, divulgado em abril: 
os trabalhadores terceirizados fizeram 
70% das greves no setor privado no ano 
passado e 32% do total de paralisações.

O “Balanço” registrou 1.453 greves no 
país em 2018, ante 1.568 em 2017. O 
número vem caindo desde 2016, quando 
chegou a 2.114. Segundo o coordenador 
do levantamento, Rodrigo Linhares, a 
queda pode ser atribuída ao desemprego 
e à diminuição da formalização.

Entre os terceirizados, no entanto, a gre-
ve tem sido cada vez mais utilizada, ape-
sar da fragilidade sindical e da dificuldade 
de mobilização que costuma caracterizar 

Corte de direitos empurra terceirizados à greve
Apesar da fragilidade sindical e da dificuldade de organização, eles fizeram 7 de cada 

10 movimentos grevistas do setor privado em 2018.

No Judiciário, a terceirização envolvia 
quase 72 mil trabalhadores em 2017 
(somando-se as Justiças estaduais e o 
Judiciário Federal), de acordo com a úl-
tima edição do ‘Justiça em Números’, 
relatório anual do CNJ. O dado repre-
senta um aumento de 4,3% em relação 
aos cerca de 69 mil terceirizados de 
2016, quando houve a primeira queda 
desde 2009.

Foi também em 2017 que entrou em 
vigor a lei da terceirização irrestrita, 
escancarando esse modo de contrata-
ção para todas as atividades das em-
presas e dos órgãos públicos. Quase na 

mesma época os tribunais passaram a 
ficar sob o teto de gastos imposto pela 
Emenda 95/2016, que dificulta a reali-
zação de concursos e o provimento de 
novos cargos efetivos.

O crescimento de terceirizados em 
2017 pode sinalizar a retomada da 
expansão da “mão de obra auxiliar”. 
Entre 2009 e 2017, o número de ter-
ceirizados no Judiciário cresceu 84% 
e o de estagiários, 90%. Nesse mes-
mo período, a quantidade de servi-
dores concursados aumentou apenas 
19,7%, com queda de 1,8% no último 
ano da série. (HBB)

A diretoria do Sintrajud convida toda 
a categoria para participar de mais um 
minicurso. Desta vez, o tema será Li-
beralismo: o caminho brasileiro da 
dependência e do subdesenvolvi-
mento, ministrado por Nildo Ouriques, 
professor de Economia da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).

A atividade será no dia 18 de maio (sába-
do), a partir das 10h, no auditório do Sin-
trajud (Rua Antonio de Godoi, 88, 15º an-

dar). As inscriçôes podem ser feitas pelo 
e-mail <sintrajud@sintrajud.org.br>.

O minicurso é parte das iniciativas da 
diretoria do Sindicato para oferecer en-
contros de formação à categoria.

Em setembro do ano passado, foi reali-
zado um ciclo com a presença dos profes-
sores Mauro Iasi (UFRJ), Flávio Batista 
(USP) e Márcio Bilharinho Naves (Uni-
camp). Todas as palestras estão disponí-
veis na fanpage do Sindicato no Facebook.

Sintrajud realiza nova atividade de formação
Professor Nildo Ouriques, da UFSC, falará sobre liberalismo no Brasil; evento acontece no dia 

18 de maio (sábado), às 10h, no auditório do Sindicato.

esses trabalhadores.
Em 2012, eles fize-

ram 25% das greves do 
setor privado.

No ano passado, as 
categorias tipicamente 
terceirizadas e as de 
empresas concessioná-
rias de serviços públi-
cos (como transporte 
coletivo e entidades 
privadas da saúde) re-
alizaram 459 das 655 
greves do setor priva-
do. As greves na esfera 
pública somaram 791, 
segundo o Dieese, e 
outras sete envolveram 
conjunta-
mente os 

setores público e privado.
Além da crise econômica, 

o crescimento das greves de 
terceirizados se deve à pre-
cariedade desse tipo de con-
tratação, conforme apontou 
o técnico da Dieese. “Uma 
empresa em dificuldades, an-
tes de atrasar o salário dos 
próprios funcionários, prefe-
re atrasar o pagamento à em-
presa terceirizada”, afirmou.

A mesma lógica opera no 

setor público. “O Estado, antes de atra-
sar o pagamento dos  servidores públi-
cos, deixa de fazer os repasses definidos 
em contrato às empresas de vigilância 
privadas, ou às organizações sociais que 
atuam na saúde. Sem os repasses, as 
empresas deixam de pagar os salários”, 
acrescentou Linhares.

Outro aspecto das greves dos últimos 
anos é que passaram a ser cada vez mais 
“defensivas”, buscando evitar o descum-
primento de direitos e a piora das condi-
ções vigentes.

Linhares observou que mesmo den-
tre as greves “defensivas” nota-se uma 
mudança no sentido de pautas ainda 
mais urgentes, como atraso de salários 
e de benefícios.

Terceirização avança no Judiciário

Caráter das greves - Brasil, 2018
Caráter Greves (1.453)

Nº %
Propositivas 572 39,4
Defensivas 1.189 81,8
   Manutenção de condições vigentes 630 43,4
   Descumprimento de direitos 765 52,6
Protesto 213 14,7
Solidariedade 9 0,8
Fonte: DIEESE Sistema de Acompanhamento de Greves (SAGE-DIEESE)
Obs.: A soma das parcelas pode ser superior ao total dado que 
uma mesma greve pode ter diversas e distintas motivações.

Atraso de salários é razão de greves.

Divulgação

TRABALHO BRASIL

Fotos: Joca D
uarte
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Os servidores que têm incorpora-
ção de quintos relativos ao período 
entre abril de 1998 e setembro de 
2001 estão novamente na expectati-
va de verem definitivamente assegu-
rado o direito. Está previsto para 30 
de maio o julgamento dos embargos 
de declaração nos autos do Recurso 
Extraordinário 638115. Os embargos 
discutem a necessidade de modular 
os efeitos da decisão proferida na 
Corte em 2015, e foram interpostos 
após o ministro Gilmar Mendes man-
ter o entendimento de que a parcela 
seria inconstitucional, apesar de exis-
tirem várias decisões administrativas 
e judiciais favoráveis aos servidores 
há mais de uma década.

Insegurança

Em abril passado, os servidores do 
TRT-2 tomaram um susto ao recebe-
rem comunicado da Administração 
na intranet informando sobre ofício 
da Advocacia Geral da União (AGU) 
que determinava a interrupção do 
pagamento e a adoção de procedi-
mentos para devolução dos valores. 
Em reunião emergencial com o Sin-
dicato, a secretária de Gestão de Pes-
soas, Denize Mota, esclareceu que 
não haveria cortes ou determinações 

de devolução sem análise prévia da 
situação de cada servidor e tempo 
para ampla defesa. O Tribunal res-
pondeu à AGU - que expediu ofícios 
com “parecer de força executória” a 
todos os tribunais do país - lembran-
do que o tema ainda está em discus-
são na Suprema Corte. 

Em junho de 2018 o Conselho da 
Justiça Federal manteve sobrestado 
o processo administrativo referente 
à incorporação no âmbito da Justiça 
Federal até decisão final no STF.

Os quintos referem-se à incorpo-
ração de parcela equivalente a um 
quinto por ano de exercício de função 
comissionada ou cargo em comissão.

Mobilizações

No dia do julgamento dos embar-
gos na ação dos quintos e também 
na data em que está previsto que o 
plenário do STF julgue a ação que 
reconhece aos servidores o direito 
à indenização pelo descumprimento 
da data-base (13 de junho, um dia 
antes da greve geral), a Fenajufe or-
ganizará atos em defesa dos direitos. 
A deliberação foi do 10º Congrejufe 
(o congresso nacional da categoria, 
ocorrido entre os dias 27/4 e 1º/5, na 
cidade de Águas de Lindóia).

JUDICIÁRIO

Brasil mantém desemprego recorde enquanto 
debate reduzir acesso à Previdência

Em entrevista ao Sintrajud, em fevereiro, ministra do TST Delaíde Arantes já alertava para impactos 
“deletérios” do emprego intermitente e manifestava preocupação com políticas do governo atual.

Luciana Araujo

O Brasil fechou o primeiro trimestre de 
2019 repetindo duas tristes marcas do 
mesmo período do ano passado. Cerca de 
13,4 milhões de pessoas continuam de-
sempregadas (12,9% de desocupação) e 
a taxa de subutilização de mão de obra 
(desocupados, subocupados por insufici-
ência de horas trabalhadas e na força de 
trabalho potencial) foi de 25%. A produ-
ção industrial fechou em queda de 2,2%.

Até aqui, esse é o principal legado da 
‘reforma’ trabalhista aprovada no gover-
no Michel Temer, com o voto do então de-
putado Jair Bolsonaro (PSL).

Por isso, o Jornal do Sintrajud res-
gata trechos da entrevista realizada 
em fevereiro com a ministra do Tribu-
nal Superior do Trabalho Delaíde Alves 
Miranda Arantes.

Quando encaminhou as respostas sobre 
os primeiros impactos das mudanças na 
CLT sobre o mercado de trabalho no país, 
em meio aos atos em defesa da Justiça do 
Trabalho, a ministra destacou que “na In-

glaterra, cujo modelo de trabalho intermi-
tente foi adotado na reforma trabalhista 
do Brasil, ocorreu a substituição de con-
tratos clássicos pela nova modalidade, o 
que gerou uma multidão de trabalhadores 
empobrecidos. Nesse País já se discute a 
revisão dessa forma de contratação em 
razão de seus efeitos deletérios”, afirmou.

Como medidas para reverter a situa-
ção, Delaíde apontava que “o desenvol-
vimento dá-se a partir da redução das 
taxas de juros, da reforma tributária, da 
melhor distribuição de rendas, do cresci-
mento econômico”.

Na contramão, Executivo, Legislativo e 
a cúpula do Judiciário apostam na ‘refor-
ma’ da Previdência. Se aprovada, a PEC 
6-A/2019 levará mulheres e servidores pú-
blicos a permanecer pelo menos sete anos 
a mais no mercado de trabalho, adiando 
o ingresso da juventude nos postos em 
aberto. A emenda constitucional também 
prevê a instituição da ‘carteira de trabalho 
verde e amarela’, que permite a contrata-
ção à revelia das leis trabalhistas.

Na avaliação de Delaíde, o novo gover-

no deveria ter “um olhar voltado para os 
direitos humanos e sociais, para a inclu-
são, para os pilares da Constituição Fe-
deral de 1988, com ênfase na valoriza-
ção do trabalho digno, da educação, da 
cultura e da formação profissional, para 
a valorização da escola 
pública como inclu-
siva de milhões de 
jovens e adultos 
sem condições 
de estudos nas 
escolas particu-
lares”. Dois me-
ses depois, o país 
é tomado por ma-
nifestações de es-
tudantes contra os 
cortes de 30% nos or-
çamentos das universi-
dades e escolas federais. 
Ao que parece, o país en-
grenou marcha à ré. 

JURÍDICO
Quintos e data-base na pauta do STF

Julgamentos marcados para 30/5 e para 13/6.
Os servidores do Judiciário Federal em São 

Paulo tiveram reconhecido o direito à VPI 
(Vantagem Pecuniária Individual), relativa ao 
valor de R$ 59,87 conferido a título de reajus-
te em 1º/5/2003.

O direito reconhecido pela juíza Ana Lúcia 
Petri Betto tem por base o fato de que a Lei 
13.317/2016 - que instituiu a recuperação 
parcial das perdas salariais, após a greve de 
2015 - estabelecia que a VPI seria absorvida 
quando da integralização do reajuste. No en-
tanto, já na primeira parcela os tribunais dei-
xaram de pagar os R$ 59,87. Na sentença, a 
juíza frisa que “é nítido, pois, que a implemen-
tação total dos novos valores de remuneração 
apenas consolidou-se em 01.01.2019, ilegal a 
supressão da VPI em momento anterior”, cor-
roborando a tese jurídica do Sindicato.

 
  Limitação do direito

A juíza, no entanto, limitou a decisão aos ser-
vidores domiciliados em São Paulo, com base 
em interpretação da Lei 9.494/1997.

Instituída no governo Fernando Henrique 
Cardoso, a Lei 9.494 foi muito criticada por 
restringir direitos em ações nas quais a União 
é condenada. 

O Sintrajud interpôs recurso contra a limita-
ção territorial do reconhecimento do direito, 
ressaltando que o ingresso de uma ação simi-
lar em cada comarca vai contra os princípios 
da economicidade e celeridade jurisdicional.

Vitória em ação da VPI
Sindicato recorre de limitação. 

Confira a íntegra da entrevista em
www.sintrajud.org.br


