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Dez centrais e centenas de sindicatos de 
base prometem parar o país em defesa

das aposentadorias e demais direitos da 
Seguridade Social. ENCARTE ESPECIAL

Greve geral contra a 
‘reforma’ da Previdência

14 DE JUNHO

Andamento das 
licitações na JF e no TRE 
PÁG. 8

SAÚDEPJe
Os problemas da 
digitalização no 
Judiciário PÁGs. 4 E 5

Os direitos dos 
servidores em debate no 
Supremo PÁG. 7

QUINTOS E DATA-BASE
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EDITORIAL

O mais recente constrangimento nacional 
tem a imagem do “café” entre os presidentes 
do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli; da 
República, Jair Bolsonaro; da Câmara e do Senado, 
Rodrigo Maia (DEM/RJ) e Davi Alcolumbre (DEM/
AP), respectivamente, para firmar um “pacto”. O 
fato de o encontro ter se dado dois dias após as 
manifestações insufladas pelo chefe do Executivo 
que pediam o fechamento do STF e do Congresso 
Nacional tornou tudo ainda mais escandaloso.

Logo depois da eleição, em novembro passado, 
Toffoli já havia proposto ao então 
presidente da República eleito um 
“pacto” para resolver o que chamou 
de “desafios imediatos” do país. 
Para o presidente da Suprema Corte 
estes desafios seriam as ‘reformas’ 
da Previdência, tributária e da segu-
rança pública. Chama a atenção que 
sobre todos os temas o candidato 
Jair Bolsonaro apresentou durante a 
campanha propostas apontadas por 
especialistas como inconstitucio-
nais. Evidentemente, o Judiciário será chamado 
a se pronunciar sobre tais temas.

No final de março, o ministro presidente do Su-
premo voltou à carga sugerindo “um pacto repu-
blicano para destravar o país”. A ideia era lançar 
o pacote logo após a Páscoa, mas os escândalos 
nos quais a família Bolsonaro estava metida na-
quele momento parecem ter atrasado o intento.

Na proposta mais recente, Toffoli aceitou 
acrescentar ao pacote o que está sendo chamado 
de “desburocratização” do Estado –  que inclui a 
possibilidade de demitir servidores ou reduzir sa-
lários – e o remodelamento do pacto federativo.

Para ficar só num dos pontos do acordão, a 
‘reforma’ da Previdência afronta inclusive a in-
dependência do Judiciário. Ao alterar o artigo 
109 da Constituição Federal, a PEC 6-A retira da 
competência da Justiça Federal o julgamento das 
causas previdenciárias de acidente de trabalho 

e autoriza sua transferência para os judiciários 
estaduais por leis locais, e não mais por decisão 
judicial. Originalmente o texto excluía até mes-
mo a autorização legal para ingresso de recurso 
contra negativa de benefício previdenciário dire-
tamente em Brasília.

Ainda assim, o chefe do Judiciário nacional 
não vê problema em declarar apoio político à 
proposta do Executivo. É no mínimo acintosa tal 
subordinação do Poder. Uma movimentação des-
sa vez sem disfarces, que só mostra o papel do 

Judiciário como instância legitima-
dora das medidas estatais de ataque 
a direitos. Não à toa Toffoli foi criti-
cado por ministros da Corte e pelas 
associações de juízes federais e tra-
balhistas (Ajufe e Anamatra). 

Ao que parece, o ministro não su-
perou a persona de Advogado-Geral 
da União, primeiro cargo de monta 
que ocupou, no governo Lula, e que 
o alçou à máxima Corte de justiça do 
país. Mais um retrocesso entre os 

muitos acumulados no último período. Um ver-
dadeiro pacto contra a coisa pública.

Ao comprometer abertamente os julgados no 
STF com interesses de governo, Toffoli desmorali-
za ainda mais o Judiciário, alimentando setores de 
extrema direita que defendem fechar o Supremo 
- como o deputado federal e terceiro na hierarquia 
filial do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL/RJ).

Essa descabida aliança torna mais fundamental 
o posicionamento da categoria, aprovado em as-
sembleias, conselhos de base e no 10º Congresso 
da Fenajufe, de aderir à greve geral em 14 de 
junho. Como fizeram os estudantes, docentes e 
pesquisadores que ocuparam as ruas do país nos 
dias 15 e 30 de maio, é hora de parar o Brasil em 
defesa das aposentadorias e direitos da Seguri-
dade Social, contra a ‘reforma’ da Previdência, 
pela revogação da emenda que congela o orça-
mento social e os salários ate 2036 (EC 95).

O governo, o Congresso, Toffoli e 
o pacto contra a res publica

“É hora de 
parar o Brasil, 
em defesa das 
aposentadorias 

e direitos da 
Seguridade 

Social”
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AGENDA
Junho
8 - Reunião do Conselho Fiscal.
11 - Palestra sobre a ‘reforma’ da 
Previdência no Anexo Presidente 
Wilson da JF, às 16h.
13 - Retomada do julgamento da 
data-base no STF.
14 - Greve geral contra a ‘reforma’ da 
Previdência, com atos em todo o país. 
18 - Audiência com a presidente do 
TRT-2, 18h.
28 - Reunião do Núcleo de Oficiais 
de Justiça na subsede da Baixada 
Santista, às 14h30.

Julho
5 - Debate Mulheres em Luta contra 
a ‘reforma’ da Previdência,  na 
subsede da Baixada Santista, às 19h.
27 - Atividade em homenagem 
ao Dia da Mulher Negra Latino-
americana e Caribenha e de Tereza 
de Benguela.
- Conselho de Base e assembleia 
geral extraordinária para eleição 
de delegadas e delegados ao 4º 
Congresso da CSP-Conlutas.

ACONTECEU
Maio 
07 - Audiência no TRT-2.
09 - Palestra sobre a ‘reforma’ da 
Previdência no TRT.
10 - Palestra sobre a ‘reforma’ da 
Previdência na JT/Guarujá.
15 - Dia Nacional de Luta rumo à 
greve geral contra a ‘reforma’.
17 - Palestra sobre a ‘reforma’ no 
Fórum de Execuções Fiscais.
18 - Curso Liberalismo: o 
caminho brasileiro da 
dependência e do
subdesenvolvimento.
- Assembleia geral extraordinária 
para organizar a mobilização para a 
greve geral.
30 - Adiado novamente o 
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.
4 - Plenária unificada de construção 
da greve geral (foto/Arquivo 
Sintrajud).

6 - Assembleia setorial da Justiça 
Federal em São Paulo.
10 - Reunião do Fórum dos 
Trabalhadores do Setor Pùblico 
no Estado de SP para organizar a 
greve geral.

Shuellen Peixoto

Uma pesquisa realizada pelo Ibope em 
março, após o primeiro decreto do presi-
dente Jair Bolsonaro (PSL) que flexibili-
zou a posse de armas, aferiu que 73% dos 
brasileiros são contrários à maior libera-
lização do porte de armamentos para ci-
dadãos comuns (direito a transportar a 
arma fora de casa) e 61%  são contrários 
à facilitação da posse.

Esta foi uma das propostas de campanha 
do presidente eleito, com o argumento de 
permitir às pessoas o direito de autodefe-
sa. A medida causa preocupação também 
a especialistas, principalmente diante da 
alta dos números de feminícidios e de 
violência doméstica. Apenas no primeiro 
trimestre de 2019, o estado de São Paulo 
registrou um aumento de 76% nos casos 
de assassinatos de mulheres associados 
à condição de gênero, se comparado ao 
mesmo período do ano anterior.

Um problema nacional

De acordo com o ‘Relógio da Violência’, 
ferramenta disponibilzada na internet pelo 
Instituto Maria da Penha, a cada 16,6 se-
gundos uma mulher é ameaçada com faca 
ou arma de fogo. O 12º Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública apontou em 2018 
que três mulheres por dia são vítimas de 
feminicídio no país. Na maioria dos casos 
os agressores estão na mesma casa.

Para Claudia Santos Garcia, promotora 
de justiça do Ministério Público do Espí-
rito Santo, a liberação da posse ou uso 
de arma de fogo pode aumentar o risco 
de feminicídio. “As mulheres têm morri-
do pelas mãos dos seus (ex) companhei-
ros e no ambiente doméstico. Por isso, 
entendo que sim, a arma de fogo é um 
elemento que potencializa o risco de fe-
minicídio”, afirmou.

Para a promotora, o combate ao femini-
cídio não passa pelo endurecimento das 
leis e, muito menos, pela facilitação da 
posse de armas. “Apenas através de uma 
educação pela qual meninos e meninas 
sejam ensinados a respeitar o direito hu-
mano um do outro, onde as partes de um 
relacionamento tenham os mesmos di-
reitos, é que será possível combater esse 
quadro alarmante de violências que temos 
vivenciado”, destacou. “Não precisamos 
de endurecimento de leis, precisamos que 
as leis sejam aplicadas e políticas públicas 
de enfrentamento às violências contra as 
mulheres, com perspectiva de gênero, se-
jam implementadas” disse Claudia Garcia.

Lei Maria da Penha

A promotora também vê com ressalvas 
as recentes alterações na Lei Maria da 
Penha, introduzidas com a Lei Federal 
13827/19, que estabelece que o delegado 
ou agente poderá determinar que o agres-
sor saia de casa, mantendo distância da 
vítima até a análise do juiz, entre outras 
medidas protetivas. A medida deve ser co-
municada à Justiça em 24 horas, que deci-
dirá pela manutenção ou revogação.

“As mulheres em situação de violência 
doméstica têm pressa, não temos dúvi-
das. É dever do Estado de direito confe-
rir proteção às mulheres, no entanto, a 
não observância à Constituição Federal, 
ao contrário do que inicialmente possa 
se imaginar, fragiliza todo o Sistema de 
Justiça. A Lei Maria da Penha, que com-
pleta 13 anos, já passou por ações que 
questionaram sua constitucionalidade. 
Não raras vezes ainda se levantam, mes-
mo após o Supremo Tribunal ter decla-
rado a constitucionalidade da Lei, para 
questionar sua legalidade, e esses ques-
tionamentos indubitavelmente enfra-
quecem a Lei”, finalizou.

MULHERES

A liberação das armas e o feminicídio
Promotora do Espírito Santo afirmou em entrevista ao Sintrajud que o decreto de flexibilização da 
posse de armas pode contribuir para o aumento dos índices de assassinatos com razão de gênero.

Integrantes do Coletivo de Mulheres do Sindicato no 8 de março de 2018.

Confira a íntegra da entrevista com a 
promotora Claudia Santos Garcia em 

www.sintrajud.org.br

Kit Gaion

O Ministério Público do Estado de 
São Paulo analisou 364 denúncias 

sobre mortes violentas de mulheres 
ocorridas entre março/2016 

e março/2017.

Fonte: Raio X do Feminicídio em SP:
é possível evitar a morte (MPSP, 2018) e G1/SP.

O feminicídio em SP

72% das vítimas de feminicídio fo-
ram atacadas em ambiente domésti-
co, em 2 de cada 3 casos o local era 
a residência da vítima.

240 casos (65%) ocorreram em con-
texto de relações de afeto (pratica-
dos por namorados, maridos, parcei-
ros fixos ou ex).

58% dos casos aconteceram durante 
a noite, entre 18h e 6h.

Em 48% dos casos foram desferidos 
mais de dois golpes ou disparos con-
tra a vítima.

Em 45% dos crimes cometidos por 
homens com quem a vítima se rela-
cionava, a principal motivação foi a 
mulher decidir pela separação. Em 
30% dos casos a alegação foi “ciú-
me”/sentimento de posse/machismo.

O levantamento que mostrou aumen-
to de 76% dos feminicídios neste ano 
foi realizado pelo portal G1 e pela 
GloboNews. Foram 37 vítimas nos 3 
primeiros meses de 2019, contra 28 
no ano passado (8 em cada 10 acon-
teceram dentro da casa da vítima).

Arquivo pessoal



4 JORNAL DO SINTRAJUD     Segunda-feira, 10 de junho de 2019 JORNAL DO SINTRAJUD     Segunda-feira, 10 de junho de 2019 5 

A diretoria do Sintrajud vem co-
brando as administrações para que 
busquem nos tribunais superiores 
dotação orçamentária a fim de asse-
gurar nomeações de servidores. 

A falta de pessoal e a sobrecarga 
de trabalho podem se agravar a par-
tir do próximo ano. É que em 2020 
o Executivo não poderá mais com-
pensar os gastos do Legislativo e do 
Judiciário que excederem o teto da 
Emenda 95.

As restrições impostas pela Emen-
da já têm impacto avassalador nos 
regionais de São Paulo. No TRT, foi 
autorizado o provimento de apenas 
24 dos 363 cargos vagos. Na JF, há 
299 cargos em vacância e 56 pedidos 
de aposentadoria, segundo a Direto-
ria do Foro. Sem concursos previstos, 
a JF ainda conta com 320 servidores 
em abono de permanência e outros 
79 com mais de 65 anos.

No TRE, que também não tem no-
meações previstas, o número de car-
gos vagos subiu de 89 em abril para 

118 em junho. No final do ano passa-
do, o TSE autorizou o provimento de 
144 cargos em todo o país, sendo 22 
no regional paulista, mas o ritmo de 
aposentadorias acelera a diminuição 
do quadro. 

Em todos os tribunais, os pedidos de 
aposentadoria se avolumam diante da 
ameaça de novas mudanças no sistema 
de Previdência, entre outras causas.

A direção do Sintrajud considera 
que a falta de pessoal e o corte de 
verbas põem em risco o funciona-
mento do Judiciário. 

“Vamos seguir empenhados para 
que seja autorizado o provimento de 
mais cargos, discutindo com os tri-
bunais superiores e a cúpula do Ju-
diciário em geral”, afirma o diretor 
do Sintrajud Fabiano dos Santos, 
também dirigente da Federação Na-
cional da categoria, a Fenajufe. Em 
reunião com o presidente do TST, mi-
nistro Brito Pereira, no último dia 4 
de junho, o tema voltou a ser apre-
sentado. (HBB/SP)

Hélio Batista Barboza e 
Shuellen Peixoto

A partir de julho, um número cada vez 
maior de servidores da Justiça Federal no in-
terior do estado passará a trabalhar exclusi-
vamente  com o Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) – uma experiência que já faz parte do 
cotidiano de grande parte dos trabalhado-
res da capital. O Fórum Cível Pedro Lessa, 
por exemplo, foi inteiramente digitalizado.

No entanto, ao mesmo tempo em que avan-
ça pelos computadores e esvazia as pratelei-
ras de processos físicos, o PJe acumula críti-
cas dos servidores que agora têm o sistema 
como principal ferramenta de trabalho. Eles 
reconhecem as vantagens da digitalização, 
como a liberação de espaço nas varas e o 
fim da convivência com os pesados volumes 
de processos, mas se queixam dos proble-
mas trazidos pelo ambiente virtual.

“Expedir um ofício, mandado, carta pre-
catória no PJe é uma novela”, reclama a 
servidora Cleissy Packer. “O processo se 
desloca por diversas pastas. Deveria ser 
mais simples, como é despachar”, diz 
Cleissy, supervisora da 22ª vara cível na 
capital. “Em comparação com outros siste-
mas de processos eletrônicos, o PJe é clas-

sificado como muito complicado inclusive 
por advogados”, afirma.

Mesmo sem trabalhar diretamente com o 
PJe, a servidora Maristela Strefezza sabe 
das dificuldades que seus colegas enfren-
tam. “Quando há muitos acessos, sentimos 
os efeitos na rede do Tribunal, que fica 
mais lenta”, observa.

Os servidores afirmam que o PJe costu-
ma ficar lento e travar no período da tar-
de. “Alguns até pediram para trabalhar no 
período da manhã, quando há menos pes-
soas online”, diz Cleissy.

Erros e ritmo intenso

Ela aponta ainda que os processos digi-
talizados apresentam muitos erros depois 
que os dados são importados de um pro-
grama chamado Siapriweb. “Está dando 
um trabalho enorme para corrigir os er-
ros de importação de dados; o programa 
registrou até nome de servidores no polo 
passivo de ações.” 

As mudanças no ritmo e na forma de 
trabalho também estão gerando reclama-
ções, que vão desde a insegurança  (“não 
há confirmação se a tarefa foi ou não con-
cluída”), até a pressão psicológica.  

Claudia Vi-
lapiano, da JF 
Campinas, diz 
que com o PJe 
deixou de ter 
a sensação de 
“dever cumpri-
do”. “A caixa de 
processos para 
analisar voltava a 
ficar cheia de um 
dia para o outro e 
não é possível 
esvaziá-la”, afir-
ma a servidora, 
que é diretora 
do Sintrajud.

“O número de processos da vara do-
brou”, acrescenta Cleissy. “Já são mais de 
5 mil processos eletrônicos e o número de 
servidores, continua o mesmo. Diminui o 
atendimento ao público no balcão, mas o 
telefone toca 10 vezes mais.”

O Sindicato vem alertando a administra-
ção da JF para os problemas de saúde que 
podem acompanhar a intensificação do 
ritmo de trabalho. Além de uma política 
de saúde preventiva, incluindo ginástica 
laboral e pausas programadas, a nova re-

alidade justificaria a redução da jornada 
para seis horas diárias, a exemplo da que 
cumprem os digitadores.

“Os servidores se tornaram ‘digitadores’ 
com o PJe”, constata Cleissy. A servidora 
aponta os problemas que observa entre 
os que utilizam o sistema: visão turva e 
embaralhada devido ao tempo excessivo 
diante das telas, torcicolo, dores de cabe-
ça, na coluna, nos braços e nas mãos, o 
que indica risco de lesões por esforço re-
petitivo (LER). 

No TRT-2, os servidores também enfren-
tam muitos problemas com a nova versão 
do PJe. Segundo relatos à reportagem, 
desde a atualização o sistema apresenta 
desempenho baixo e, muitas vezes, inter-
rupções antes do fim dos procedimentos 
necessários ao andamento processual. 

A situação tem gerado atrasos, acúmulo 
de trabalho e tensão com jurisdicionados 
e advogados (no caso destes últimos não 
houve atualização no módulo de usuários e 
questionamentos têm sido recorrentes).

“O principal problema desta atualização 
do PJe é a demora nos trâmites no sistema, 
que já apelidamos aqui de ‘O Pensador’, 
porque não há sequência rápida. O sistema 
perde muito tempo ‘pensando’”, afirmou 

Emerson Alves de Oliveira, diretor da 51ª 
vara do Fórum Ruy Barbosa. “Isso causa 
perda muito grande da produtividade, já 
que o sistema não funciona, principalmente 
nos horários com maior fluxo de servidores 
[entre 11h e 18h]”, completou Emerson.

Para Danilo Cesar Carvalho, do Fórum 
Trabalhista de Guarulhos, os problemas 
no sistema também prejudicam a saúde 
dos trabalhadores. “Temos uma demanda 
enorme, metas impostas, Corregedoria 
soltando normas, e o sistema lento não 
deixa a gente trabalhar. Isso gera muito 
estresse, agravando eventual quadro de 
ansiedade dos colegas”, afirmou. “Temos 
que trabalhar mais horas, mesmo sem re-
ceber hora extra, para dar conta de uma 

demanda que cumpriríamos em menor 
tempo, porque o sistema não ajuda. É 
muito angustiante”, ressaltou Danilo.

A diretoria do Sindicato esteve reunida 
com o setor de Tecnologia da Informação 
do Tribunal, que busca identificar causas 
de congestionamento no sistema. “O pro-
blema não é apenas técnico, é político: a 
Segunda Região é responsável por 20% de 
toda a Justiça do Trabalho, portanto, a ad-
ministração deve posicionar-se diante do 
CSJT. Não é possível cobrar metas aos ser-
vidores se não há condições de trabalho”, 
afirmou Henrique Sales, diretor do Sindica-
to e também servidor do TRT.

A demanda será levada à próxima reu-
nião com a presidente do TRT-2. (SP)

TRABALHO

Implementação mal planejada do 
PJe gera transtornos e adoecimento
Na JFSP e no TRT-2 falhas dos sistemas impõem trabalho extraordinário não 
pago e intensificação do uso dos computadores já impacta saúde; TRE-SP 
inicia digitalização em agosto.

Após receber uma verba de R$ 
1,4 milhão do CNJ, a administra-
ção da JF digitalizou ao longo do 
primeiro semestre cerca de 70 
mil processos, ou 125 mil volu-
mes de papel. Foi o que disse o 
juiz Décio Gimenez, vice-diretor 
do Foro, em videoconferência no 
dia 24 de maio à qual comparece-
ram diretores do Sintrajud.

O evento marcou o lançamento 
da segunda fase da digitalização, 
que é considerada fundamental 
para a reorganização administra-
tiva da JF,  a ampliação do PJe e a 

redução de despesas. 
O juiz indicou que o projeto pode 

ajudar a JF a depender menos da 
contratação de novos servidores. A 
presidente do TRF-3, desembarga-
dora Therezinha Cazerta, já havia 
feito afirmação semelhante no ano 
passado, no evento que marcou a 
liberação da verba do CNJ. 

“Sabemos que daqui para fren-
te teremos dificuldade de repo-
sição de servidores, mas temos 
novas possibilidades de gestão 
da nossa organização em termos 
territoriais”, declarou. (HBB)

Digitalização e cortes de verbas Ansiedade e críticas do público no TRT-2

Sindicato pressiona por 
nomeações nos tribunais

Sem previsão de concursos, servidores sofrem com quadro 
insuficiente e sobrecarga no trabalho.

Reunião com a presidente do TRT discutiu cargos vagos.

Gero Rodrigues

Isabel  Galchin Molina

Luiz Silveira/A
gência C

N
J

O TRE vai receber o PJe em agosto, 
quando deverá começar a treinar os ser-
vidores da capital. “Temos toda a infra-
estrutura”, garantiu o diretor-geral do 
Tribunal, Cláucio Cristiano Correa, em 
reunião com diretores do Sintrajud e com 
o servidor Tiago Costa.

Segundo Cláucio,  o TRE vai intensificar 
a campanha para o cadastramento bio-
métrico dos eleitores, que está abaixo da 
meta do Tribunal. Ele afirmou que o Tri-

bunal deve ter um corte orçamentário de 
10% em 2020 e que vai dispor de menos 
recursos para as eleições municipais em 
comparação com as do ano passado.

O diretor acrescentou que o Tribunal estu-
da unificar as normas sobre jornada de tra-
balho, horas extras, banco de horas, horário 
de atendimento e outros temas relaciona-
dos, hoje dispersos em várias portarias. 

Ele ressalvou, porém, que as discussões 
estão em fase preliminar e que o TSE tam-

bém pretende unificar as normas em todo 
o país. “Acho que até agosto ou setembro 
teremos novidade”, afirmou.

O Sindicato, por sua vez, demandou 
uma mudança no sistema de controle 
de frequência e de utilização do banco 
de horas.  “Há um conflito entre nosso 
entendimento sobre como compensar e 
o que o sistema permite”, disse Tiago.  O 
diretor ficou de estudar o problema com o 
setor de tecnologia do Tribunal. (HBB)

TRE quer unificar normas sobre horário de trabalho
Sintrajud pediu mudança no sistema de controle de frequência e compensação de horas

Kit Gaion
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Não são poucas as ações nas quais 
o Supremo Tribunal Federal discu-
te aspectos centrais da Constituição 
Federal de 1988, em termos sociais 
e econômicos, com impactos sobre 
a vida de toda a população. A Previ-
dência Social, a reforma trabalhista, 
a data-base dos servidores, a irredu-
tibilidade salarial ou os quintos são 
apenas algumas delas.

A reforma da Previdência, aliás, já 
é objeto de questionamentos judi-
ciais ainda na tramitação legislativa. 
Trata-se de assunto com implicações 
sobre as atuais e futuras gerações.

Portanto, há algo de muito errado 
quando o presidente da mais alta ins-
tância judicial senta-se com os chefes 
dos demais poderes e firma um pacto 
em torno de uma subjetiva governa-
bilidade e dessas impopulares refor-
mas.  Não é esse o papel do STF em 
quaisquer circunstâncias, que dirá 
em temas tão polêmicos. 

Para um órgão que já protagonizou 
episódios como o auxílio-moradia e 
a ilustrativa encomenda de lagostas, 
ter um presidente a chancelar uma 
‘reforma’ que trata como rico quem 
recebe R$ 2.300 e quer reduzir a 
R$ 400 benefícios assistenciais para 
idosos e deficientes revelar muito do 
país em que vivemos. (HDF)

Resolução do CJF restringe auxílio-creche
Sindicato buscará preservação do direito a todos os atuais beneficiários;

quem tiver problemas deve procurar o Jurídico.

DIREITOS

Luciana Araujo

Resolução editada pelo Conselho da Jus-
tiça Federal em 14 de maio condiciona o 
pagamento do auxílio pré-escolar a servi-
dores responsáveis por “dependentes ex-
cepcionais” (até que estes completem seis 
anos de idade psicomotora) à apresentação 
de  laudo médico semestral e comprovante 
de matrícula em escola especializada.

A mudança restringe o alcance do be-
nefício. Na Terceira Região, por exemplo, 
aos servidores com filhos ou dependentes 
em condições de transtorno psicomotor 
ou com deficiência não é exigida a matrí-
cula em instituição especializada.

“Isso é um ato discriminatório, um retro-
cesso. Eu tenho um filho com 25 anos e 
idade mental pelo PPR, que é o teste espe-
cífico para autismo, de 1 ano e oito meses. 
Ele está matriculado em escola especiali-
zada e eu não perderia o benefício mesmo 
com essa restrição, mas muitas pessoas 
não vão conseguir comprovar e precisam 
desse apoio. Porque você pode sair para 
trabalhar e deixar o filho com um cuida-
dor, o pai ou mãe que não trabalha. Em 
São Paulo, por exemplo, a inclusão escolar 
é um problema, e há médicos que nem o 
laudo etário fornecem”, avalia a servidora 

do TRF-3 Fátima Cristina da Graça.
O Sintrajud atuará para garantir o di-

reito dos servidores que recebem o be-
nefício - partindo do pressuposto de que 
a fé pública do servidor e do médico são 
suficientes para o exercício do direito. 
Quem tiver problemas deve procurar o 
Departamento Jurídico. 

Antecipação de aposentadoria

Outra colega que convive com neces-
sidades especiais,  Adriana Maria Pet-
tinati é autora de uma sugestão legis-
lativa para antecipar a aposentadoria 
de responsáveis por deficientes físicos 
e/ou intelectuais, com doenças severas 
ou sem cura.

Servidora do TRT-2, Adriana é mãe de 
criança com deficiência. Ela lembra que 
esses brasileiros “têm desgaste de saúde 
superior aos demais trabalhadores, pois 
suas jornadas estendem-se exaustivamen-
te no âmbito residencial/familiar, sem di-
reito a férias, folgas ou descanso.”

“É uma vitória quando pais e responsá-
veis por pessoas com necessidades espe-
ciais conseguem, ambos, inserirem-se no 
mercado de trabalho. Nem sempre isso 
é possível, dependendo das dificuldades 

que seus dependentes enfrentam. Prolon-
gar idade mínima para aposentadoria des-
sas pessoas é uma penalização a mais em 
uma realidade já dura”, relata Adriana na 
exposição de motivos da proposta.

Na contramão, governo, Congresso Na-
cional e empresariado tentam aumentar o 
tempo de trabalho exigido para aposenta-
doria e reduzir os valores pagos inclusive 
a responsáveis por deficientes. O benefí-
cio de prestação continuada (BPC) pode 
cair de um salário mínimo para R$ 400 até 
os 70 anos de idade do beneficiário se a 
‘Nova previdência’ for aprovada.

A cúpula do Judiciário, por sua vez, vem 
se colocando como instrumento na penali-
zação dos trabalhadores. Em março deste 
ano a primeira turma do STF suspendeu 
a tramitação de ações coletivas ou indivi-
duais que requerem o pagamento de 25% 
de adicional às aposentadorias de pessoas 
que dependem de cuidadores. Os proces-
sos estão sobrestados até que o plenário 
decida sobre recurso da União contra de-
cisão do STJ que reconheceu o direito.

Quintos e salários: STF 
mantém insegurança jurídica
Sindicatos e Fenajufe reiteram direito reconhecido há mais de uma 

década à incorporação dos quintos e irredutibilidade salarial.

Ao retirar da pauta, no dia 30 de maio, 
o processo referente à incorporação dos 
quintos, o presidente do Supremo Tribu-
nal Federal, Dias Toffoli, prometeu que 
o tema seria retomado em breve. Até a 
conclusão desta edição, no entanto, não 
estava agendado o julgamento.

O plenário estava lotado no dia 30 por 
servidores que atenderam à convocação 
da Fenajufe. “Seguiremos acompanhan-
do o processo, na defesa dos direitos 
dos servidores”, diz Fabiano dos Santos, 
dirigente do Sintrajud e da Federação. 
Representando São Paulo, acompanha-
ram a sessão ainda as servidoras Matil-
de Gouveia (oficiala de justiça do TRT-2) 

e Maria Helena Leal (apo-
sentada do TRF) e Erlon 
Sampaio, oficial de justiça 
da JF e também coordena-
dor da Fenajufe.

Estão para ser julgados 
os embargos de declaração 
ao Recurso Extraordinário 
638115. O processo trata 
da constitucionalidade da 
incorporação das parcelas 
de quintos por servidores 
que exerceram função co-
missionada ou cargo em 
comissão entre abril de 

1998 e setembro de 2001.
Eventual decisão desfavorável aos ser-

vidores significará um ato de injustiça 
contrário à segurança jurídica. É o que 
argumenta a Fenajufe, que entregou me-
morial com argumentos e dados favorá-
veis à manutenção dos quintos a todos 
os  ministros do STF.

No dia 6 de junho, o Supremo adiou o 
julgamento da constitucionalidade do ar-
tigo 23 da Lei de Responsabilidade Fis-
cal, que permite a redução de salários e 
jornadas do funcionalismo. Em afronta 
direta ao princípio da irredutibilidade 
salarial, a falta de definição sobre o tema 
também preocupa os servidores. 

Supremo versus a 
Constituição

ANÁLISE

A ideia legislativa pode ser lida 
na página do e-Cidadania:
http://bit.ly/aposentadoria-cuidadores

Emerson Leal/STJ

Data-base na pauta do STF em 
meio à luta contra desmonte

Sintrajud e outras entidades realizam ato em Brasília no dia do 
julgamento, previsto para a véspera da greve geral.

SUPREMO

Hélcio Duarte Filho 

Servidores públicos vão a Brasília em 
13 de junho para um ato que reivindica-
rá algo básico, definido como obrigatório 
pela Constituição Federal e que toda cate-
goria do setor privado possui: o direito à 
data-base e à revisão anual dos salários. A 
correção impede, em termos reais, que o 
trabalhador tenha a sua remuneração re-
duzida pela inflação. 

A pauta de julgamentos do Supremo 
Tribunal Federal prevê a retomada da 
apreciação de recurso extraordinário (RE) 
referente à indenização a servidores pelo 
não cumprimento por parte do Executivo 
da revisão anual dos salários. O Sintrajud 
participa do ato.

O RE 565089 foi interposto por servi-
dores do Estado de São Paulo em 2007 
e pode beneficiar cerca de 11 milhões 
de trabalhadores.

O relator é o ministro Marco Aurélio de 
Mello, que apresentou voto favorável ao 
funcionalismo. O placar está 4 a 3 con-
tra os servidores. Votaram pela rejeição 
da indenização os ministros Luís Barro-
so, Rosa Weber, Gilmar Mendes e Teori 
Zavascki. A favor, além de Marco Aurélio, 
Cármen Lúcia e Luiz Fux. Faltam Edson 
Fachin, Ricardo Lewandowski, Celso de 
Mello e Dias Toffoli. A decisão terá reper-
cussão geral, afetando outras ações so-
bre o mesmo tema.

Servidores reagem a ataques

O possível julgamento da matéria se dá 
em um momento no qual o funcionalismo 
está novamente sob forte ataque do gover-
no e da mídia. Ao mesmo tempo e por ou-
tro lado, vai se construindo uma reação e 
resistência dos trabalhadores. Duas gran-
des manifestações em oposição aos pro-

jetos do governo de Jair Bolsonaro ocor-
reram em maio e uma greve geral está 
sendo convocada pelas centrais sindicais, 
contra a ‘reforma’ da Previdência, para 14 
de junho, dia seguinte à data prevista para 
a data-base entrar em pauta no STF.

Convocado pela Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara dos Deputados, 
o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
disse aos parlamentares que não haverá 
mais concurso público e que o país tem 
servidores demais. Poucos dias antes, o 
presidente da Casa, deputado Rodrigo 
Maia (DEM/RJ), que recebe perto de R$ 
30 mil por mês como parlamentar, pro-
pôs uma reforma administrativa e afir-
mou que os salários do funcionalismo 
estão muito elevados.

Em meio a tais declarações, o presi-
dente do STF, Dias Toffoli, reuniu-se com 
os chefes dos demais poderes, em 28 
de maio, para articular uma espécie de 
“pacto pela governabilidade” e não se 
esquivou de se posicionar favoravelmen-
te às reformas de Bolsonaro.

O servidor Fabiano dos Santos, da dire-
ção do Sintrajud e da federação nacional 
da categoria (Fenajufe), vê com preocu-
pação esse cenário e alerta para a neces-
sidade de o funcionalismo público reagir 
à agenda do governo. “A gente vê uma 
desvirtuação do papel do Estado: a arre-
cadação de tributos virou um mecanismo 
de desvio direto de recursos para o siste-
ma financeiro, para a dívida [pública]. A 
Emenda Constitucional 95 veio tentar con-
solidar essa lógica, impondo um controle 
constitucional para impedir os gastos nas 
áreas primárias, como Previdência, saúde, 
educação. Há um verdadeiro desmonte do 
serviço público com o objetivo de susten-
tar esse sistema da dívida pública insus-
tentável que hoje o Brasil tem e que preci-
samos combater”, defendeu.

Valcir Araújo

Vigília no STF pela data-base, em junho de 2018.
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Hélio Batista Barboza

A concentração do mercado está difi-
cultando as licitações de planos de saúde 
para os servidores do Judiciário Federal. 
Um pregão realizado pela Justiça Federal 
para atender a maior parte das subseções 
do interior teve a participação apenas da 
titular do contrato atual, a cooperativa 
Unimed-Fesp.

O serviço já havia sido licitado em junho 
do ano passado, juntamente com a licita-
ção do plano para os servidores da capital 
e parte do estado,  mas naquela ocasião 
não houve empresas interessadas. Por 
isso, a administração da JF teve de modi-
ficar o edital e prorrogar o contrato com a 
Unimed até junho deste ano.

Já o TRE ainda não recebeu nenhuma 
cotação para o plano de saúde que preten-
de oferecer como opção aos seus servido-
res, um mês depois de lançar o termo de 
referência para avaliação das empresas. 

O Sintrajud vem chamando a atenção 

dos tribunais para a concentração do 
mercado de planos de saúde e segue de-
fendendo que as administrações criem 
grupos de trabalho para estudar a implan-
tação do modelo de autogestão. Requeri-
mento nesse sentido já foi protocolado no 
TRF-3 e no TRT-2 pelo Sindicato junto com 
a Associação dos Juízes Federais de São 
Paulo (Ajufe-SP).

Justiça Federal

No pregão realizado no dia 3 de junho, 
a Unimed-Fesp ofertou os serviços de as-
sistência médica para os servidores da JF 
no interior pelo valor médio per capita 
de R$ 554. Esse valor não será cobrado 
integralmente dos servidores, pois ainda 
deve ser contabilizada a participação do 
TRF-3, de R$ 215 por servidor, que corres-
ponde ao pagamento do auxílio-saúde.O 
edital da licitação prevê que o reajuste 
anual das mensalidades terá como base 
o IPCA, desde que a sinistralidade fique 

Concentração de operadoras dificulta licitações 
para assistência em saúde

Pregão da JF para o interior teve proposta de apenas uma empresa; TRE não recebeu cotações para 
termo de referência até a conclusão desta edição; Sintrajud defende autogestão.

Assembleia no TRF em agosto de 2017.

Foto: Kit Gaion

SAÚDE

na faixa de 70% a 75%. A sinistralidade 
mede o nível de utilização do plano e é 
calculada pela seguinte fórmula: os cus-
tos dos serviços prestados são divididos 
pela receita correspondente. Segundo o 
edital, se a sinistralidade ficar abaixo de 
70% ou acima de 75%, o reajuste será 
negociado entre a empresa e a JF.O se-
tor de licitações da JF corre para concluir 
todas as fases da licitação até o final do 
mês, quando termina o atual contrato. 
Se aprovada, a Unimed-Fesp continuará 
prestando os serviços por mais dois anos 
e meio para cerca de 2.900 servidores, 
segundo estimativa da JF. 

TRE

Assim como a JF, o TRE também pode ter 
de modificar o termo de referência para 
atrair o interesse das empresas, segundo 
admitiu o secretário de Orçamento e Fi-
nanças do Tribunal, Carlos Yukio Fujimoto. 

“Pelo nosso volume de beneficiários, que 
é de 5 mil a 6 mil pessoas, só há três ou 
quatro empresas no mercado com capaci-
dade para atender”, afirmou Fujimoto.

Segundo o secretário, ainda não é possí-
vel fixar prazos para as próximas etapas. 
Nessa fase de cotação, que antecede a li-
citação propriamente dita, as operadoras 
deveriam apresentar valores prévios para 
ofertar o serviço, além de questionamen-
tos e eventuais pedidos de correção na mi-
nuta do edital.

Duas empresas fizeram questionamen-
tos por escrito e outra chegou a enviar re-
presentantes a uma reunião no Tribunal, 
mas nenhuma apresentou cotação. De 
acordo com Fujimoto, alterações pontuais 
sugeridas pelas operadoras foram feitas.

O TRE é o único tribunal do Judiciário 
Federal em São Paulo que ainda não ofe-
rece plano de saúde dos servidores. A di-
reção do Sindicato frisou que na Justiça 
Federal e no TRT-2 as audiências públicas 
e ajustes aos editais garantiram a contra-
tação de assistência aos servidores.

O Sintrajud representou o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, 
junto ao Ministério Público Federal 
por ter imputado responsabilidade 
aos servidores pela “roubalheira” 
no país, durante audiência pública 
na Comissão Especial que discute a 
‘reforma’ da Previdência na Câmara 
dos Deputados, no dia 8 de maio. O 
ministro vem atacando os servidores 
em diversas oportunidades.

O Sindicato solicitou adoção das 

medidas cabíveis, e quando esta edi-
ção foi concluída o processo aguar-
dava manifestação da Secretaria da 
Função Penal Originária do STF, já 
que Guedes tem foro privilegiado.

“Houve afronta aos servidores, 
uma acusação que extrapola os li-
mites do bom senso e do razoável”, 
ressaltou o advogado Cesar Lignelli.

O MPF chegou a decretar sigilo no 
processo, do que o Sintrajud recor-
reu e aguarda manifestação.

JURÍDICO
Sintrajud acionou MPF contra Guedes
Devido ao foro privilegiado, Supremo tem de se pronunciar.

O Sindicato requereu aos três Regionais do es-
tado a designação de representantes da entidade 
nos comitês gestores de Atenção Integral à Saúde 
dos Magistrados e Servidores.

Mãe Nutriz - Também foi reiterada a demanda 
para reduzir a jornada das servidoras que ama-
mentam. Só o TRF e a JFSP ainda não têm o pro-
grama, instituído em maio pelo Conselho da Justi-
ça Federal em resposta ao Sintrajud.

Abonos - O Sindicato pediu abono dos dias 21 
de junho e 8 de julho no TRE, apontados como 
“pontes” na Portaria 392/2018.

Requerimentos novos
Saúde, Mãe Nutriz e abonos
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LUTA

14 de junho: reviver 2017 
e derrotar a ‘reforma’
Em São Paulo, centrais sindicais e movimentos 
sociais convocam ato unificado às 16 horas, no 
vão do Masp, na Avenida Paulista.

Arquivo Sintrajud

Parada de trólebus na divisa São Paulo/São Bernardo na greve geral de 2017.

Fabiano: Contribuição acima do teto e 
nenhuma garantia

O diretor do 
Sintrajud e ser-
vidor do TRT-
2 Fabiano dos 
Santos (foto) 
ingressou no 
Tribunal em ou-

tubro de 2014. Tem ainda apro-
ximadamente 13 anos de con-
tribuição na iniciativa privada. 
Hoje, Fabiano recolhe 11% de alí-
quota previdenciária até o equi-
valente ao teto do INSS, sobre o 
que tem 22% de contrapartida 
da União. Para a Funpresp-Jud - 
à qual aderiu não por confiança, 
mas por ter sido “empurrado com 
a limitação do benefício custea-
do pelo erário ao teto do RGPS e 
para não aplicar num banco pri-
vado” - contribui com 11% sobre 
o que excede o teto, sendo 8,5% 

com contrapartida do governo e 
2,5% sem contrapartida.

“Contribuo com 11% sobre toda 
a minha remuneração, da mesma 
forma que os colegas que ingres-
saram até 2014. Faço isso porque, 
do ponto de vista político, procuro 
observar que a minha contribuição 
seja igual à dos colegas que ingres-
saram antes de 2003 porque, num 
eventual debate de reversão desse 
modelo das Funpresps, tento asse-
gurar a recuperação dos direitos 
tirados de quem entrou após 2014. 
Mas não tenho nenhuma garantia 
de que vou receber um benefício 
próximo do que teria direito hoje”, 
ressalta. A ‘reforma’ possibilita a 
extinção de fundos como a Fun-
presp, além do aumento da contri-
buição e taxas extras, tornando o 
benefício ainda mais incerto.

NA VIDA REAL
Ingressante em 2007: mais trabalho, 
benefício menor e taxação maior

Servidora do TRT-2, ingres-
sante no Judiciário em janeiro 
de 2007 e atualmente com 45 
anos de idade, pode se apo-
sentar pelas regras atuais em 
2037, quando completa 30 
anos de contribuição. Então, 
teria 63 anos de idade e rece-
beria 100% da média aritméti-
ca do salário benefício.

Com a PEC, essa servidora 
terá 30 anos de contribuição e 
63 anos de idade em 1º de ja-
neiro de 2037. A soma das duas 
variáveis, no entanto, resultará 
93 pontos, quando a exigência 
será de 100 pontos (ou mais). 
Desta forma, somente em 1º 
de janeiro de 2041 ela comple-
tará a pontuação mínima para 
alcançar o direito de se apo-
sentar - com quatro a mais de 

contribuição e três anos mais 
velha. Ainda assim, só vai re-
ceber 88% da média geral de 
todas as contribuições que ti-
ver à Previdência, não mais das 
maiores contribuições.

Resultado: quatro anos mais 
de trabalho; benefício 12% in-
ferior; e alíquota de contribui-
ção como aposentada maior 
(hoje é de 11% sobre o que 
excede o teto, mas a ‘reforma’ 
quer elevar essa taxação para 
em média 14,8% e, em alguns 
casos, até 22%).

A PEC também autoriza, caso 
o ente patrocinador declare dé-
ficit no sistema, a instituição de 
contribuições extraordinárias, 
o que pode até dobrar a taxa-
ção já imposta aos trabalhado-
res aposentados.

NA VIDA REAL

Luciana Araujo

Nas conversas sobre a necessidade de 
derrotar a 'reforma' da Previdência sem-
pre surge o argumento de que "é ruim, 
mas alguma reforma vai passar". A cam-
panha da mídia, de governadores, grandes 
partidos, empresariado e devedores milio-
nários ao INSS faz realmente parecer que 
não há saída. Mas a lembrança recente 
das derrotas impostas pelos trabalhado-
res a esse projeto precisa ser resgatada.

Há apenas dois anos, em 2017, a maior 
paralisação nacional das últimas três 
décadas impediu a votação da 'reforma' 
proposta pelo então governo Michel Te-
mer (PMDB).

Na época o atual presidente dizia que a 
'reforma' era uma "maldade desnecessá-
ria". Mais um estelionato eleitoral a ser 
contabilizado na História brasileira.

Sentado na cadeira principal do Palácio 
do Planalto, Jair Bolsonaro apresentou 
uma proposta de emenda constitucional 
(PEC) muito pior que a da Temer. Analis-
tas afirmam que esta é a pior proposta 
de alteração das regras previdenciárias 
da história do país.

Com o crescimento da mobilização 
que a própria dureza da PEC 6-A im-
pulsionou - junto com os escândalos de 
corrupção, envolvimento com grupos 
criminosos e trapalhadas do governo - a 
avaliação da diretoria do Sintrajud é de 
que, mais uma vez, é possível derrotar a 
‘Nova previdência’.

“A avaliação das centrais sindicais na 
plenária ocorrida no último dia 4 é de que 
há um grande número de sindicatos mobi-
lizados e aprovando adesão à greve. Tam-
bém foi discutida a orientação no sentido 
de intensificar o trabalho de diálogo com 

a população, panfletagens e divulgação da 
greve”, avalia Gilberto Terra, diretor do 
Sintrajud e servidor da Justiça Federal.

Entre as categorias do setor público, o 
conhecimento dos impactos da ‘reforma’ 
também vem estimulando a adesão à gre-
ve. Em São Paulo os metroviários deci-
diram que vão parar na greve geral. No 
Judiciário Federal, até a conclusão desta 
edição 14 sindicatos em todo o país já ti-
nham realizado assembleias e aprovado a 
adesão, incluindo o Sintrajud.

O Sindicato realizou desde fevereiro 21 
palestras em locais de trabalho da capital, 
Baixada Santista e interior do estado para 
explicar como a ‘reforma’ atinge todos, e 
prejudica em especial as mulheres e seto-
res mais pauperizados.

Nesta edição publicamos exemplos de 
situações de colegas da categoria sobre 
como a ‘reforma’ mudará suas vidas.
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Silvana: 32 anos de 
contribuição, 56 de idade e 
menos 52% na aposentadoria

Silvana dos Santos Sant’Anna  
(foto) é servidora da Justiça Fede-
ral lotada no Fórum Cível Pedro 
Lessa há 9 anos. Desde 2003 re-
cebe vencimentos acima do teto 
do Regime Geral, quando traba-
lhava no Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul, onde serviu por dez 
anos. Antes, foi servidora da ainda estatal CRT 
(Companhia Telefônica do Rio Grande do Sul).

Pelas regras atuais, a colega poderia se aposen-
tar no ano que vem, preservando um benefício 
previdenciário próximo da integralidade salarial 
da ativa e a paridade, já que ingressou no servi-
ço público antes de 2003, tem 56 anos de idade, 
32 anos de contribuição previdenciária regular. 
O único pré-requisito que não tem garantido são 
os dez anos no cargo.

Se a ‘Nova previdência’ do governo Jair Bolso-
naro for aprovada, Silvana terá que “optar” por 
trabalhar até os 62 anos de idade ou perderá 
52% do valor que receberia pelas regras atuais.

“Contribuo acima do teto do RGPS há mais de 
18 anos. Comecei com 14 anos, depois precisei 
parar um pouco, quando meu filho era pequeno. 
Minha mãe é minha dependente”, diz.

“Já esperava o pior desse presidente. A refor-
ma, se aprovada como está, tirando os benefícios 
dos grupos mais vulneráveis, vai transformar o 
Brasil num país de mendigos, o êxodo rural vol-
tará a ser como era antes da aposentadoria rural. 
No meu caso, é como estar ganhando uma parti-
da de futebol, as regras mudarem no último mi-
nuto, e passar a perder. Para se falar em regras 
de transição, seria necessário haver um pedágio 
proporcional ao tempo faltante. No meu caso, 
falta um ano e três meses e, pela PEC, eu teria 
que trabalhar mais cinco anos para ter a integra-
lidade. Isso não é transição. Terei que contribuir 
por 39 anos, quase igual a quem está começando 
agora”, exaspera-se. Não é para menos.

NA VIDA REAL

Arquivo pessoalShuellen Peixoto

Além da retirada da Previdência da 
Constituição, o que permitiria mudar 
as regras a qualquer tempo com quó-
rum menor no Congresso Nacional, 
um dos pilares da proposta de ‘Nova 
previdência’ do governo Bolsonaro 
é a mudança do atual regime previ-
denciário. O Brasil deixaria o modelo 
de repartição, no qual quem está na 
ativa custeia os benefícios dos apo-
sentados, para a capitalização, que 
exige que o trabalhador abra uma 
espécie de poupança individual para 
conseguir se aposentar. A conta é ad-
ministrada por bancos ou fundos de 
pensão, que cobram taxas e podem 
aplicar o dinheiro depositado no mer-
cado especulativo.  

Este modelo não é novo e, segundo 
levantamento da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), entre 
os anos 1981 e 2014, foi aplicado 
em 30 países, privatizando total ou 
parcialmente seus sistemas de Pre-
vidência Social. No entanto, 18 des-
tes países (60%) já fizeram novas re-
formas para reverter, ao menos em 
parte, as mudanças. 

Um dos motivos é que este sistema 
não garante a renda mínima neces-
sária à sobrevivência dos idosos. Na 
Bolívia, por exemplo, os benefícios 
passaram a corresponder em média 
a 20% do salário que o trabalhador 
recebia na ativa No Chile, modelo da 
‘reforma’ brasileira, mais de 90% dos 
aposentados recebem menos da me-
tade do salário mínimo daquele país.  

Os sistemas de capitalização au-
mentaram a desigualdade de gênero 

e de renda, e os custos de transição 
criaram pressões fiscais enormes 
para os governos. Na opinião da pes-
quisadora Sara Granemann, profes-
sora da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), este modelo ape-
nas garante transferência de recur-
sos para os bancos e fundos de pre-
vidência privada, sem dar qualquer 
garantia aos trabalhadores.  “É uma 
forma de transferir uma parte impor-
tante do que é fundo público para o 
mercado”, afirma.

No Brasil, a capitalização ainda tem 
um caráter complementar. Segundo 
dados da Superintendência de Segu-
ros Privados (SUSEP), entre os anos 
de 2003 a 2016 o saldo acumulado 
destes fundos aumentou cerca de 
1080%. Apesar da alta lucratividade 
para as instituições, não há garantias 
para os trabalhadores que aderem. 

Além das taxas de administração e 
outras (cobradas quando do resgate 
do benefício ou quando o participan-
te tem necessidade de sacar a eco-
nomia antes da metade do tempo de 
investimento contratado), os fundos 
não apresentam garantias em caso 
de falência ou recessão. “A verdade 
é que capitalizações tem sua taxa de 
lucratividade aumentada com a reti-
rada dos nossos direitos, por isso o 
governo quer aprovar esta reforma 
rápido”, disse Sara.

Capitalização faliu em 60% 
dos países
Estudo da Organização Internacional do Trabalho aponta que 

modelo não garante segurança de renda para idosos.

O estudo da OIT e a íntegra 
da palestra da professora Sara 
Granemann estão disponíveis 
no site do Sintrajud.
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Um dos itens mais questionados 
pelo funcionalismo na ‘reforma’ é 
o período de transição, principal-
mente para quem está prestes a se 
aposentar. Esse é o caso da servi-
dora Maristela Strefezza, do Fórum 
Pedro Lessa, que assistiu à pales-
tra apresentada no Fórum pelo ad-
vogado Cesar Lignelli, do departa-
mento jurídico do Sintrajud, no dia 
31 de maio.

Com 53 anos de idade e mais de 
30 no serviço público, a servidora 
considera que já atende os critérios 

para se aposentar e entrou com pe-
dido na JF para análise da sua situ-
ação funcional – requisito que deve 
ser cumprido antes do processo de 
aposentadoria propriamente dito.

Enquanto espera na fila, Maristela 
teme que a ‘reforma’ seja aprovada 
e a obrigue a trabalhar mais nove 
anos – pela proposta do governo 
Bolsonaro, mulheres só poderiam 
se aposentar a partir dos 62 anos.

Há também um debate jurídico so-
bre os servidores que já cumprem 
regras de transição das reformas 

anteriores. Segundo alguns juristas, 
esses trabalhadores não poderiam 
ser atingidos pela nova reforma.

A PEC recebeu 277 emendas na 
Comissão Especial. Destas, 104 su-
gestões (37,5%) tratam das regras 
para os servidores públicos.

 “A existência de emendas faz par-
te do processo legislativo, mas o 
resultado, do voto do relator ao re-
sultado no plenário, depende da cor-
relação política de forças”, ressalta 
o diretor do Sintrajud e servidor do 
TRT-2 Tarcisio Ferreira. (HBB)

Servidores questionam ataque a direitos

Pressão das ruas pode travar reforma
Greve geral do dia 14 de junho acontece às vésperas da votação do relatório na

Comissão Especial e deve influenciar deputados.

Hélio Batista Barboza

A greve geral marcada pelas centrais 
sindicais para a sexta-feira, 14 de junho, 
deve acontecer às vésperas da votação 
do relatório do deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP) na Comissão Especial que ana-
lisa a proposta de ‘reforma’ da Previdên-
cia. O presidente da Comissão, deputado 
Marcelo Ramos (PL/AM), disse que pre-
tende votar o relatório nos dias 17 e 18.

Já o relator tem até o dia 15 para apre-
sentar o documento, mas declarou que 
pretende antecipar o parecer. Até o fe-
chamento desta edição, circulava na im-
prensa a informação de que o relatório 
seria entregue na segunda-feira, 10.

A antecipação atende a um pedido do 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM/RJ), que pretende votar a refor-
mano plenário antes do recesso de julho.

Esse calendário aumenta a importân-
cia da greve geral como instrumento 
de pressão sobre os parlamentares na 
luta contra a ‘reforma’. O servidor da 
JF Gilberto Terra, diretor do Sintrajud, 
ressaltou durante palestra no Fórum 

Pedro Lessa que “temos de mostrar que 
os brasileiros querem outra coisa: pre-
servar integralmente os seus direitos 
previdenciários.”

O evento fez parte de uma série de ati-
vidades que o Sindicato vem realizando 
para esclarecer a categoria sobre os ata-
ques contidos na proposta do governo.

‘Visitas’ aos deputados

Outro instrumento de pressão ganha 
destaque à medida que se aproxima a 
votação do relatório: as ‘visitas’ aos par-
lamentares. O estado de São Paulo tem 
seis deputados entre os 49 titulares da 
Comissão Especial que analisa a ‘refor-
ma’. Além do relator, os representantes 
paulistas são: Alexandre Frota (PSL), 
Guilherme Mussi (PP), Alex Manente 
(Cidadania), Sâmia Bomfim (Psol) e Vini-
cius Poit (Novo).

O Sintrajud convoca os servidores a for-
marem equipes para percorrer os gabine-
tes em São Paulo e ressalta a importância 
da carta a ser enviada aos e-mails dos par-
lamentares (acesse no site do Sindicato).

Frente parlamentar

O Sindicato também ingressou como 
parceiro na Frente Parlamentar Mista 
em Defesa da Previdência Social. Cria-
da em 2016, quando ainda tramitava a 
‘reforma’ proposta pelo governo Michel 
Temer, a Frente reúne deputados e sena-
dores contrários à PEC 6-A, centrais sin-
dicais, federações e sindicatos. A perma-
nência na Frente será revista caso esta 
manifeste posicionamento contrário às 
deliberações dos servidores.

Samuel Moreira

Cláudio Cammarota

Palestra no Fórum Pedro Lessa.

#NÃOÀPEC6




