
Esses são os deputados federais paulistas que votaram 
para eliminar seu direito à aposentadoria!

Lista completa dos deputados e deputadas integrantes da Comissão Especial sobre a ‘Reforma’ da Previdência
que votaram a favor do texto-base apresentado pelo relator:

Alex Manente (Cidadania-SP) 
Alexandre Frota (PSL-SP) 
Arthur Oliveira Maia (DEM-BA) 
Beto Pereira (PSDB-MS) 
Bilac Pinto (DEM-MG) 
Capitão Alberto Neto (PRB-AM) 

Celso Maldaner (MDB-SC) 
Daniel Freitas (PSL-SC)
Daniel Trzeciak (PSDB-RS)
Darci de Matos (PSD-SC) 
Darcísio Perondi (MDB-RS) 
Delegado Éder Mauro (PSD-PA) 

Diego Garcia (PODE-PR) 
Dr. Frederico (Patriota-MG) 
Evair de Melo (PP-ES) 
Fernando Rodolfo (PL-PE) 
Filipe Barros (PSL-PR) 
Flaviano Melo (MDB-AC)

Giovani Cherini (PL-RS) 
Greyce Elias (Avante-MG)
Guilherme Mussi (PP-SP) 
Heitor Freire (PSL-CE) 
Joice Hasselmann (PSL/SP) 
Lafayette Andrada (PRB-MG) 

Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) 
Marcelo Moraes (PTB-RS) 
Marcelo Ramos (PL-AM) 
Paulo Ganime (Novo-RJ) 
Paulo Martins (PSC-PR) 
Pedro Paulo (DEM-RJ)

Reinhold Stephanes Junior (PSD-PR) 
Ronaldo Carletto (PP-BA) 
Samuel Moreira (PSDB-SP) 
Silvio Costa Filho (PRB-PE) 
Toninho Wandscheer (PROS-PR) 
Vinicius Poit (NOVO-SP)

Pelo fim do 
seu direito à 
aposentadoria

Pela redução 
das pensões à 
metade

Por mais pelo 
menos 7 anos de 
trabalho para as 
mulheres

Pelo aumento 
da alíquota 
previdenciária

Pelo aumento da 
taxação sobre os 
aposentados

Eles votaram:
l

l

l

l

l

Não esqueceremos! #NãoÀReformaDaPrevidência
#PEC6Não

Alex Manente (Cidadania) Alexandre Frota (PSL) Guilherme Mussi (PP) 

Vinicius Poit (NOVO)Samuel Moreira (relator PSDB) Joice Hasselmann (PSL) 

Acompanhe as últimas informações sobre a ‘Reforma‘ em www.sintrajud.org.br
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JORNAL DO

AGENDA
Julho 
8 a 12 - Caravana a Brasília contra a 
‘reforma’ da Previdência. 
10 - Ato contra a ‘reforma’ em São 
Paulo, 17h, no vão do Masp. 
11 - Vigília do Fonasefe em Brasília 
contra a ‘reforma’ da Previdência.
12 - Atos nacionais contra a ‘reforma’ 
da Previdência.
22 a 26 - Encontro Regional Sudeste 
de Aposentados e Pensionistas do 
Judiciário Federal, em Caraguatatuba.
24 - Reuniões com a diretoria do Foro 
da JFSP e da Comissão Paritária de 
Revisão da Tabela do Plano de Saúde 
dos servidores e magistrados do TRF. 
25 - Marcha das Mulheres Negras em 
homenagem ao Dia da Mulher Negra 
Latino-americana e Caribenha e de 
Tereza de Benguela. 
27 - Debate em homenagem ao Dia 
da Mulher Negra Latinoamericana e 
Caribenha e de Tereza de Benguela, 
às 10h, no Sindicato.
- Conselho de Base. 
28 - Clube de Corrida especial em 
celebração ao Dia Internacional da 
Mulher Negra Latino-americana e 
Caribenha e de Tereza de Benguela, 
9h, no elevado João Goulart.

ACONTECEU
Junho 
10 - Reunião do Fórum dos 
Trabalhadores do Setor Pùblico no 
Estado de São Paulo. 
11 - Palestra sobre a ‘reforma’ da 
Previdência no Anexo P. Wilson. 
13 - Sessão do STF que adiou o 
julgamento da data-base.
14 - Greve geral contra a ‘reforma’ da 
Previdência, com atos em todo o país. 
18 - Reunião com a presidente do TRT. 
28 - Reunião do Núcleo de Oficiais de 
Justiça na subsede. 

Julho 
2 a 4 - Caravana a Brasília contra a 
‘reforma’ da Previdência.
3 - Lançamento da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Reforma 
Tributária Solidária, na Câmara (foto). 

4 - Votação do texto-base da ‘reforma’ 
na Comissão Especial da Câmara.
- Audiência pública sobre a situação 
do sistema de Previdência, na Câmara.
- Reunião com a presidente do TRF3, 
junto com o Sindjufe/MS. 
5 - Debate Mulheres em Luta 
contra a ‘reforma’ da Previdência,  
na subsede. 
- Fórum dos Trabalhadores do Setor 
Público no Estado de São Paulo. 
6 e 7 - Diretorias da Fenajufe e da 
CSP Conlutas.

Quando esta edição do Jornal do Sintrajud foi 
concluída, milhões de trabalhadores acompanha-
vam com apreensão o rolo compressor governista 
na Câmara dos Deputados para votar a ‘reforma’ 
da Previdência. Na semana anterior, atropelando 
o regimento da Casa, base e aliados dispensaram 
as 40 sessões previstas para debate na Comissão 
Especial e em apenas 15 reuniões aprovaram o 
parecer do relator, Samuel Moreira (PSDB/SP). 

Parlamentares que ganham mais de R$ 33 mil 
discursaram por dois dias sobre como será impor-
tante para “o equilíbrio das contas 
públicas” trabalhadores que com sa-
lários médios de R$ 1.500 perderem 
até 40% de suas aposentadorias, as-
sim como as pensões poderem ser 
menores que o salário mínimo. 

Às 2 da manhã do dia 5, os mes-
mos deputados aprovaram um dos 
poucos destaques aceitos pela tro-
pa de choque pró-reforma. O ate-
nuante dos efeitos da Proposta de  
Emenda Constitucional 6-A/2019 
pode isentar os ruralistas da con-
tribuição previdenciária sobre a 
exportação da produção agrícola. A 
mudança também possibilita o perdão de dívidas 
da contribuição patronal rural à aposentadoria 
dos trabalhadores do campo. Em dez anos, a be-
nesse retiraria R$ 84 bilhões dos cofres da Previ-
dência Social, estima-se.

A constituição também foi rasgada. O parágra-
fo 4º do artigo 60 da Carta veda expressamente 
emenda tendente a abolir direitos e garantias in-
dividuais. Se a “Nova previdência” for aprovada, 
servidores às vésperas de se aposentar serão obri-
gados a trabalhar até os 62 anos (mulheres) ou 65 
anos de idade. A edição 585 do Jornal do Sintra-
jud trouxe o depoimento de uma colega ameaça-
da de perder 52% dos proventos aos quais hoje 
tem direito se não trabalhar por mais seis anos, 
quando poderia gozar a merecida aposentadoria 

já em 2020, após 32 anos de contribuição à Pre-
vidência, 19 deles acima do teto do INSS. Se isso 
não é retirada de direito individual, o que será? 

Outra garantia pétrea, o artigo 5º da Constitui-
ção de 1988 assegura, em seu inciso XXXVI, que a 
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídi-
co perfeito e a coisa julgada (com o que o próprio 
STF tem sido, no mínimo, pouco zeloso). 

Diante dos ataques que a PEC 6 promove, o 
Supremo indubitavelmente será chamado a se 
pronunciar. Seis mandados de segurança foram 

impetrados na Corte antes mesmo do 
início da tramitação da “Nova previ-
dência”, e muitas a ADIs virão. Por 
isso é uma excrescência que o pre-
sidente do STF tenha admitido um 
pacto com o Executivo e o Legislativo 
para fazer aprovar a ‘reforma’. 

Apesar das negociatas pra lá de 
antigas da “nova política” prometi-
da pelo atual governo, a guerra em 
defesa da Previdência Social ainda 
não está perdida. Depende de cada 
um e cada uma o resultado dessa 
peleja. Agora que a ‘reforma’ vai ser 
debatida no plenário da Câmara, a 

pressão sobre os deputados deve ser total. São 
necessários 308 votos em dois turnos. E ainda 
tem o Senado. 

Novas caravanas, vigílias, ato nacionais em 12/7 
e 13/8 já estão marcados pelas centrais sindicais. 
As direções têm a tarefa de não frear a mobiliza-
ção. Recuos como o da UGT às vésperas do início 
da greve geral marcada para 14 de junho, quan-
do setores dos transportes furaram a paralisação, 
são inaceitáveis. Inclusive porque expõem traba-
lhadores a demissões, como as 20 já promovidas 
pelo Metrô em São Paulo, que repudiamos. 

Além de destruir a segurança jurídica, arran-
car direitos e aumentar a miséria em prol do ca-
pital, a PEC 6, junto com a Emenda 95, quebraria 
o país. A hora de reagir é agora.

“Nova previdência”: O maior golpe 
da História dos direitos sociais

“Além de destruir 
a segurança 

jurídica, arrancar 
direitos e 

aumentar a 
miséria em prol 
do capital, a PEC 

6, junto com 
a Emenda 95, 

quebraria o país.”

EDITORIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 52ª REUNIÃO DO CONSELHO DE BASE
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 52ª REUNIÃO DO CONSELHO DE 
BASE, no dia 27 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 “Desigualdades 
sociorraciais e violências contras as mulheres no Brasil desde Tereza 
de Benguela”. 13h: Almoço. 14h: Pautas de reivindicações gerais e 
específicas por local de trabalho e plano de lutas para enfrentar os 

ataques aos direitos da categoria. A 52ª 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 
Aposentados o direito a voz e voto. Pedimos aos Diretores de Base e 
associados que confirmem a presença até 25 de julho de 2019, com 
as funcionárias Juliana e Iolanda – telefone (11) 3222-5833 e/ou 
pelo e-mail <sintrajud@sintrajud.org.br> para viabilizarmos o 
transporte, hospedagem e toda estrutura necessária ao evento. Caso 
necessite de creche, informar no momento da inscrição. São Paulo, 
10 de julho de 2019. Lucas José Dantas Freitas, Lynira Rodrigues Sar-
dinha e Tarcisio Ferreira - Coordenadores Gerais.

Joana D’Arc

Henrique Sales e Airton Faleiro.

Quando esta edição foi concluída o Sin-
dicato e a Fenajufe buscavam aprovar 
emendas à Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias para o ano que vem. Apresentadas pe-
los deputados Airton Faleiro (PT/PA), a pe-
dido do Sindicato, Orlando Silva (PCdoB/
SP) e Luiz Carlos Motta (PL/SP), por de-
manda da Federação, as emendas buscam 
viabilizar reajustes de salários e auxílios, 
vedados no texto atual da LDO. O relator, 
deputado Cacá Leão (PP/BA), acatou par-
cialmente as emendas para autorizar o 

reajuste de salários (art. 93, IV) e de bene-
fícios. limitado ao IPCA/ 2019. (art. 103).

A iniciativa se deu durante a caravana a 
Brasília, “buscando possibilitar a luta pe-
los reajustes, que a LDO atual bloqueia. 
A emenda não garante o aumento, mas 
permitiria que lutemos por ele”, afirma o 
diretor do Sintrajud Henrique Sales (foto).

A LDO estabelece as metas e priorida-
des de gastos da União, impossibilitando 
ou autorizando a destinação de recursos 
na Lei Orçamentária. 

Sintrajud articula emendas à LDO 2020

O advogado Rudi Cassel, que assessora o Sin-
trajud, participou da defesa oral em favor dos 
servidores na sessão administrativa do Conse-
lho da Justiça Federal que determinou a sus-
pensão do pagamento das parcelas em litígio 
dos quintos - incorporadas há até 15 anos - a 
partir de 24 de outubro próximo. Para ele, o 
que ocorre com os quintos é inconcebível e joga 
fora as regras processuais e o conceito de coisa 
julgada. Sobre o julgamento dos embargos de-
claratórios do Recurso Extraordinário 638115, 
previsto para 25 de setembro, observa que há 
divergências na Corte. A entrevista completa, 
concedida ao jornalista Hélcio Duarte Filho, 
pode ser acessada em www.sintrajud.org.br.

Jornal do Sintrajud - Como vê a decisão do 
Conselho da Justiça Federal?

Houve sucessivos adiamentos anteriores em 

que a razão explícita foi a inexistência do jul-
gamento dos embargos no RE 638115. Mesmo 
assim, a relatora, considerando que houve de-
mora no Supremo para decidir, entendeu que 
o CJF tinha que adotar posicionamento que 
seguisse a orientação original do STF. Outra 
questão é que tanto a decadência, como a se-
gurança jurídica ou a irretroatividade de nova 
interpretação de normas administrativas proí-
-bem que se volte no tempo para cassar par-
celas incorporadas. Mas o Conselho entendeu 
que essa questão também estava superada no 
julgamento do ministro Gilmar Mendes. É uma 
situação bem peculiar porque acaba trazendo 
para dentro do CJF uma eficácia que não é pró-
pria do RE. O pior é que o Supremo em ses-
são administrativa sobrestou o corte dos seus 
servidores até julgar os embargos. O STF não 
aplicou sua própria decisão na esfera adminis-

trativa, por que o CJF tinha que aplicar?

Quais as decisões possíveis no STF?
A mais acertada seria vincular o RE somente 

a processos sobrestados. Esse é o único efei-
to do recurso extraordinário com repercussão 
geral. [Senão] você joga [fora] todas as regras 
processuais e de conceitos de coisa julgada que 
a Constituição e o Código Civil produziram. 

Se a decisão do Supremo for negativa é um 
ponto final nessa discussão?

Não, porque envolve muitas implicações e 
variáveis entre as situações. Você ainda pode 
discutir os efeitos impróprios a um recurso ex-
traordinário com repercussão geral ou discutir 
que só se aplica no âmbito de uma repercussão 
geral. Quem tem coisa julgada não rescindida 
não se submete aos efeitos dessa decisão.

Preparar a mobilização no julgamento dos quintos
DIREITOS

Decisão do CJF só poderia afetar processos sobrestados, diz advogado

Luciana Araujo

Em São Paulo 4.928 servidores do Ju-
diciário Federal aguardam com apre-
ensão o julgamento dos embargos de-
claratórios no Recurso Extraordinário 
638115, o que definirá posição do Su-
premo Tribunal Federal sobre a legali-
dade da incorporação dos quintos no pe-
ríodo entre a edição da Lei 9.624/1998 
(2/4/1998) e a Medida Provisória 2.225-
45/2001 (4/9/2001).

Em todo o país, mais de 50 mil servi-
dores podem ser afetados por eventual 
decisão negativa.

A parcela anualmente incorporada 
por quem ocupou cargo em comissão 
ou função de confiança naquele perío-
do teve sua legalidade reconhecida pelo 
Superior Tribunal de Justiça em diversas 
ações. Mas o ministro Gilmar Mendes - 
relator do RE - resolveu atender a um 
recurso da União que defende a tese de 
que a medida provisória não estendeu 
o prazo de incorporação da parcela ao 
transformá-la em VPNI (vantagem pes-
soal nominalmente identificada). O en-
tendimento foi seguido pela maioria dos 
ministros. Mendes considerou ainda que 
mesmo decisões judiciais transitadas em 
julgado não protegeriam os servidores, 

embora seu próprio voto seja contraditó-
rio e contenha trechos que reconhecem 
a tese da segurança jurídica.

Até a PGR discorda de Gilmar

Os embargos declaratórios em julga-
mento são de autoria da própria Procu-
radoria Geral da República, que defen-
deu o princípio da segurança jurídica e 

manifestou-se contra o que qualificou 
como "premissa equivocada" de Men-
des. A PGR reconheceu que os servi-
dores amparados por decisão judicial 
transitada em julgado ou decisão admi-
nistrativa proferida há mais de 5 anos 
não poderiam ser afetados por eventu-
al suspensão do direito sem julgamento 
em ação rescisória. 

A PGR aponta também que não foi ob-
servado pelo ministro do STF o princípio 

constitucional da irredutibilidade salarial.
Memoriais sobre o impacto da ques-

tão foram entregues pela Fenajufe a to-
dos os ministros do Supremo.

A Federação e os sindicatos vêm bus-
cando assegurar a preservação do direito 
em várias frentes. A mais recente bata-
lha ocorreu no Conselho da Justiça Fe-
deral, em 24/6, quando por unanimidade 
os conselheiros decidiram se antecipar 
ao julgamento no Supremo e aplicar ad-
ministrativamente o entendimento de 
Gilmar Mendes, com incidência a partir 
de novembro deste ano. Na ocasião, o 
advogado do Sintrajud, Rudi Cassel, de-
fendeu na sustentação oral que a incor-
poração foi reconhecida administrativa 
e judicialmente desde 2005 e o próprio 
CJF havia sobrestado decisões anteriores 
para aguardar o STF. Diante da postura 
equivocada do Conselho, o Sindicato vai 
prepara ação judicial contra o acórdão, 
publicado em 4 de julho.

Em 25 de setembro, quando está nova-
mente pautado o julgamento, sindicatos 
de todo o país prometem nova manifes-
tação em frente ao STF. A mobilização 
tende a ser grande, já que no mesmo dia 
pode acontecer o julgamento do direito 
à indenização pelo descumprimento da 
data-base (leia mais na página 6).

Servidores devem se organizar para estar em Brasília no dia 25/9 a fim de defender o respeito à 
segurança jurídica e à irredutibilidade salarial junto ao Supremo Tribunal Federal.

Arquivo Sintrajud

ANÁLISE

Servidores e pensionistas com 
quintos incorporados em SP

TRT-2: 2.800 pessoas
JFSP: 1.211 pessoas
TRF: 757 pessoas
TRE: 160 pessoas
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Hélcio Duarte Filho

“Vale a pena continuarmos, incomoda-
mos e temos que mostrar quem somos”, 
disse a aposentada do TRE Assunta De 
Gaspari sobre a luta contra a ‘reforma’ 
da Previdência. Ela integrou por uma 
semana a delegação do Sintrajud que 
foi a Brasília tentar sensibilizar os de-
putados a votarem contra a proposta do 
governo Bolsonaro.

Os sete servidores de São Paulo que 
participaram da caravana da federação 
nacional (Fenajufe) e sindicatos aborda-
ram dezenas de deputados - com posi-
ções favoráveis, contrárias ou indecisos 
em relação à PEC-6. Uma jornada que 
teve momentos bons e de frustração na 
defesa de direitos, relatou a servidora.

O preço do apoio

A pressa em votar o texto do relator, 
Samuel Moreira (PSDB/SP) na Comis-
são  Especial refletiu a pressão que o 
presidente da Câmara vinha fazendo 

para acelerar a tramitação e levar a ‘re-
forma’ a voto no Plenário antes do re-
cesso parlamentar, que começa em 18 
de julho. Também responde às ações de 
‘convencimento’ do governo, que pro-
meteu liberar R$ 20 milhões em emen-
das parlamentares por deputado que 
votar pela ‘reforma’.

Apenas após os jornais anunciarem a 
promessa Rodrigo Maia (DEM/RJ) disse 
acreditar já haver mais do que os 308 
votos necessários para votar a “Nova 
previdência” no plenário, para que, se 
aprovado, seja submetido ao Senado 
no segundo semestre. “Rodrigo Maia 
quer votar os dois turnos antes do re-
cesso de qualquer jeito. E o Executivo 
está todo voltado para a liberação das 
emendas parlamentares”, observa o as-
sessor parlamentar da Fenajufe Antonio 
Augusto Queiroz.

É provável, ainda, que pressão seja 
movida pelo receio de que o já visível 
aumento do descontentamento com o 
governo, alvo de três protestos nacio-
nais entre 15 de maio e 14 de junho que 

levaram milhões de pessoas às ruas, e 
as denúncias envolvendo a chamada 
“VazaJato” cresçam e ‘atrapalhem’.

A importância da mobilização

 Neste cenário, a mobilização dos traba-
lhadores é o que pode ameaçar os planos 
do governo, avalia o servidor Henrique 
Sales, do TRT-2 e diretor do Sintrajud, 
que participou da caravana.

Integraram ainda a delegação Matilde 
Gouveia (oficiala de justiça do TRT-2), Co-
aracy Caracas (JF), Márcio Lóis e Norival 
de Souza (aposentados do TRE) e Maria 
Helena Leal (aposentada do TRF). Além 
de Fabiano dos Santos, diretor do Sintra-
jud e da Fenajufe, e os dirigentes da Fe-
deração Erlon Sampaio e Thiago Duarte.

Os servidores participaram ainda do lan-
çamento da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa da Reforma Tributária Solidária e 
da audiência pública na Comissão de Se-
guridade Social e Finanças sobre a situa-
ção fiscal da Previdência Social no Brasil. 

O sindicato deverá manter caravanas 
em Brasília até o início do recesso. “Pre-
cisamos aumentar a pressão nas ruas e 
sobre os parlamentares e as centrais. Os 
sindicatos têm que jogar mais peso na 
mobilização agora”, disse Henrique.

“NOVA PREVIDÊNCIA”

R$ 20 mi por cabeça pelo maior corte 
de direitos da história da Previdência

Aprovação na Comissão Especial se deu após jornais 
divulgarem promessa de emendas parlamentares; 
servidores defendem mais mobilização contra a reforma.

R$ 20 mi por cabeça pelo maior corte 
de direitos da história da Previdência

Deputados comemoram votação que pode tornar pensão menor que o salário mínimo.

Após 15 horas de sessão e rejeitados to-
dos os destaques da oposição que tenta-
vam reduzir as perdas para os trabalhado-
res na reforma da Previdência, a maioria 
da comissão, com aval do governo, apro-
vou, às 2 horas da madrugada, alteração 
que concede isenção fiscal a empresas do 
agronegócio no valor de R$ 84 bilhões em 
dez anos.

O destaque, proposto pelo bloco PP, PTB 
e MDB, obteve 23 votos a favor e 19 con-

trários. E livra o agronegócio da contri-
buição previdenciária sobre a exportação 
de produtos agrícolas foi um dos poucos 
aprovados. A desoneração subtrairá re-
cursos da Seguridade Social. Também se 
aprovou mudança que beneficia o parcela-
mento de dívidas de sonegadores.

O texto-base da reforma proposto pelo 
relator Samuel Moreira (PSDB-SP) havia 
passado na comissão por 36 votos a 13, na 
tarde do dia 4 de julho. (HDF)

Com aval de Bolsonaro, comissão rejeitou 
destaques pró-trabalhadores e isentou agro

Caravaneiros de SP: dedicação.
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Emendas não melhoraram o soneto da ‘reforma’

Luciana Araujo

Governo e deputados que votaram favo-
ravelmente à ‘reforma’ na Comissão Espe-
cial da Câmara, junto com a mídia tradi-
cional, argumentam que as mudanças no 
relatório tornariam a “Nova previdência” 
mais palatável. Para a diretoria do Sintra-
jud, no entanto, as poucas mudanças posi-
tivas não mudam o conteúdo da proposta.

O desgaste sofrido pelo governo com 
as denúncias de corrupção, diversas cri-
ses geradas por disputas internas e até a 
prisão de um integrante da equipe presi-
dencial que transportou 39 quilos de co-
caína em aeronave da Força Aérea Brasi-
leira, também pressionaram o parlamento 
“mostrar serviço” frente à crescente rejei-
ção à ‘reforma’ na população.

A avaliação da direção do Sindicato é de 
que a forma como o governo, o “Centrão” 
e a base aliada impuseram a votação da 
PEC 6-A/2019 mostrou também que a luta 
por remendos à proposta pode resultar 

em uma amarração de parla-
mentares que podem ainda 
votar globalmente contra a 
‘reforma’, sem trazer be-
nefícios efetivos aos traba-
lhadores. Além de manter 
o desmonte do sistema de 
aposentadorias pautado na 
Constituição.

Na Comissão, todos os 99 
destaques individuais pro-
postos por deputados para 
amenizar os efeitos da ‘re-
forma’ foram derrubados. 
“No plenário, alguns podem 
até passar, mas a pergunta 
é: a que custo?”, pondera o 
diretor do Sintrajud Tarcisio 
Ferreira, servidor do TRT. 

Principal objetivo do ministro Paulo 
Guedes, que construiu a carreira como 
sócio de fundos de pensão e é alvo de 
investigação por suspeita de fraudes, a 
capitalização foi retirada do texto da ‘re-

forma’, mas pode ser reapresentada por 
emenda de plenário ou em futuro proje-
to de lei. O próprio ministro já declarou 
que a PEC tem “potência fiscal suficien-
te para tentarmos lá na frente de novo 
migrar para o regime de capitalização.” 

Mudanças pautadas pelo relator mantêm essência da proposta original do governo e traz novos 
ataques; mudanças positivas foram fruto da rejeição à ‘reforma’ na sociedade.

SUBSTITUTIVO À PEC 6

Servidores na greve geral de 14/6.

Idade mínima - Se a ‘Nova previdência’ for aprovada os 
servidores ingressantes até 31/12/2003 só poderão se apo-
sentar com integralidade e paridade a partir de 62 anos de 
idade (mulheres) ou 65 (homens). Para quem ingressou no 

serviço público a partir de 1/1/2004, ou antes desta data que não te-
nham a idade mínima, a aposentadoria será de apenas 60% do valor a 
que teriam direito hoje mais 2% por ano trabalhado que exceda os 20 
anos de contribuição. Além disso, ambos os sexos terão que somar 20 
anos de contribuição (25 para os novos servidores), 10 anos no serviço 
público e cinco no cargo. O reajuste será pelas regras do RGPS.

Alíquotas - Haverá aumento dos atuais 11% para, em mé-
dia, 14,68% - inclusive para quem já está aposentado ou é 
pensionista, podendo incidir acima do salário mínimo.

Taxa extra - O novo texto mantém a possibilidade de cria-
ção de alíquotas extraordinárias para os servidores caso a 
União alegue déficit do sistema. A taxa extra poderá incidir 

sobre o que exceder o salário mínimo.

“Transição” - Nova regra exige pedágio de 100% do tempo 
que faltaria aos servidores e beneficiários do INSS para se 
aposentarem na data da promulgação da emenda, e embo-
ra assegure a paridade (setor público) ou a média definida 

em lei (RGPS) para quem está prestes a se aposentar, mitiga o direito 
com a exigência de mais tempo de serviço: 57 anos de idade (mulher) 
ou 60 (homem) mais 30 anos de contribuição (mulher) ou 35 (homem), 
20 anos no serviço público e 5 anos no cargo, com um período adicio-
nal de contribuição de 100% do tempo que faltaria para completar os 
30 anos de contribuição (mulher) ou 35 (homem).
• Segue como “alternativa” a aposentadoria voluntária com exigência 
de 56 anos (mulher) ou 61 (homem) de idade, 30 anos (mulher) ou 35 
anos (homem) de contribuição, 20 anos no serviço público, 5 anos no 
cargo, somatório de idade e tempo de contribuição igual a 86 (mulher) 
ou 96 (homem), até 2021. Será acrescido um ponto a cada ano nesse 
último critério até o limite de 100 pontos (mulher) ou 105 (homens) a 
partir de 2020, além do aumento da idade mínima para 57 anos (mu-
lher) ou 62 anos (homem) a partir de janeiro de 2022.

Desconstitucionalização - Mantida, permite que todas as re-
gras previdenciárias sejam alteradas por lei ordinária, e tam-
bém que seja extinto o Regime Próprio de Previdência (RPPS).

Pensões - Serão de 50% do valor que seria devido como aposentado-
ria ao servidor, acrescidos de 10% por dependente. No caso de filhos, 

até que estes completem 21 ou 24 anos (se estudando). O novo texto 
ainda abre a possibilidade do valor ser menor que o salário mínimo. 
Quando o dependente perder a cota, esta não será reversível ao côn-
juge nem aos demais dependentes. Também serão exigidos 18 meses 
de contribuição do servidor e pelo menos dois anos de casamento ou 
união estável anterior ao óbito para o cônjuge ter direito à pensão.
Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou 
grave, a condição de deficiente pode ser reconhecida previamente ao 
óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por 
equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódi-
ca na forma da legislação.

A duração dos benefícios será de:
   - 3 (três) anos se o pensionista tiver menos de 21 anos de idade;
   - 6 (seis) anos se o pensionista tiver entre 21 e 26 anos de idade;
   - 10 (dez) anos se tiver entre 27 e 29 anos de idade;
   - 15 (quinze) anos se pensionista entre 30 e 40 anos de idade;
   - 20 (vinte) anos se tiver entre 41 e 44 anos de idade;
   - vitalícia se o cônjuge tiver mais de 44 anos de idade.
Todas essas regras poderão ser alteradas por lei ordinária.

Vínculo - O vínculo empregatício de servidores celetistas será extinto 
na aposentadoria, fragmentando categorias e possibilitando ataques à 
paridade e integralidade de ingressantes antes de 1º/1/2004.

Capitalização - Retirada do texto, mas pode ser reapre-
sentada por emenda de plenário ou, posteriormente, por lei 
complementar, a partir da desconstitucionalização.

Funpresp-Jud - Entidades de previdência fechadas, que gerem fun-
dos de pensão como os oferecidos pelas Funpresps, poderão ser geri-
das por bancos privados ou seguradoras.

BPC - A redução do Benefício de Prestação Continuada, de um salário 
mínimo para R$ 400, foi retirada após a péssima repercussão social, 
mas ficará estabelecida na Constituição a exigência de renda média 
familiar inferior a 1/4 do salário mínimo.

Rurais - Foram retirados os ataques do texto original, mas 
a nova redação autoriza mudar critérios de concessão dos 
benefícios por lei ordinária, sem quórum qualificado.

Aposentadoria especial - Aos 55 anos de idade, quando a atividade 
exigir 15 anos de contribuição; 58 anos de idade, quando se tratar de 
atividade de 20 anos de contribuição; 60 anos de idade, na atividade 
de 25 anos de contribuição - até lei complementar regulamentadora.

Fonte: Antônio Augusto Queiroz (assessor parlamentar da Fenajufe) e César Lignelli (advogado do Sintrajud).

Como ficou a ‘reforma’ com o parecer votado na Comissão Especial
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Shuellen Peixoto

O governo de Jair Bolsonaro (PSL) foi 
derrotado em mais uma batalha contra 
a organização dos trabalhadores, a Me-
dida Provisória 873/2019, que repre-
sentava um duro ataque às entidades 
sindicais dos setores público e privado, 
perdeu eficácia por não ter sido apre-
ciada pelo Congresso Nacional. Sem 
indicação de seus membros pelas ban-
cadas dos partidos, a Comissão Espe-
cial mista que analisaria seu conteúdo 
sequer chegou a ser instalada.

No entanto, o presidente da República 
e o ministro da Economia, Paulo Gue-
des, já anunciaram que pretendem re-
tomar o ataque com um projeto de lei.

Com a MP, publicada na véspera do 
Carnaval, o governo pretendia inviabi-
lizar a maior parte das entidades sindi-

cais do país. A medida proi-
bia, inclusive, o desconto 
da mensalidade, autorizado 
pelo sindicalizado, na folha 
de pagamento, enquanto 
mantinha esse mecanismo 
para bancos e planos de 
saúde. O governo alegava 
que estava eliminando a 
intervenção estatal na or-
ganização sindical. No en-
tanto, chegou a estabele-
cer detalhes sobre como a 
cobrança da mensalidade e 
de outras contribuições de-
veriam ser feitas.  

O Sintrajud conseguiu ad-
ministrativamente, ao longo 
do período de vigência da 
MP, manter a consignação 
dos sindicalizados em todos 
os tribunais, com base no 
respeito à garantia consti-
tucional de organização. 

Vários sindicatos também obtiveram 
liminares suspendendo os efeitos – es-
pecialmente no âmbito do Poder Exe-
cutivo, onde o governo implementou de 
imediato o não recolhimento das men-
salidades associativas voluntárias. Para 
a diretoria do Sindicato, a MP tinha 
como principal objetivo enfraquecer o 
movimento na luta contra a ‘reforma’ 
da Previdência, além de ser uma tenta-
tiva atabalhoada – como diversas outras 
– do presidente para cumprir a promes-
sa feita durante a campanha eleitoral 
de “acabar com os ativismos”.

A reação das entidades sindicais – que 
também pressionaram o Congresso Na-
cional - impediu os planos de Bolsona-
ro, que, do Japão, usou as redes sociais 
para se lamentar e mais uma vez atacar 
as organizações de trabalhadores.

VITÓRIA

Governo derrotado em 
tentativa de falir sindicatos

Medida Provisória 873, editada pelo presidente Jair Bolsonaro para 
impedir até o desconto das mensalidades sindicais em folha, perde 

eficácia sem votação na Câmara; intenção era inviabilizar sindicatos.

Quando esta edição foi concluí-
da ainda tramitavam no STF sete 
ADIs (Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade) questionando os 
pressupostos da MP. Foram pro-
postas nove ADIs, mas o relator 
dos processos, ministro Luiz Fux, 
desconheceu e mandou arquivar 
dois dos processos por falta de le-
gitimidade jurídica das entidades 
proponentes.

Fux também remeteu ao plená-
rio a decisão sobre todas as ADIs 
em suas mãos, diferentemente do 
que fez com o auxílio-moradia dos 
magistrados quando chegaram as 
ações para seu julgamento na Cor-
te Suprema e o benefício foi con-

ferido a juízes de todo o país por 
decisão monocrática que vigorou 
quatro anos até o plenário do Su-
premo decidir restringir a parcela 
em troca do reajuste negociado 
com o governo.

Com a decadência da MP, os pro-
cessos devem ser arquivados, mas 
os sindicatos e a própria Ordem 
dos Advogados do Brasil, autora 
de uma das ADIs, não questiona-
vam somente o mecanismo legal 
de ataque aos sindicatos, mas seu 
conteúdo. Se o governo voltar a 
tentar descapitalizar as entidades 
representativas pela via do blo-
queio financeiro, certamente ha-
verá reação.

O silêncio do STF

Marcos Corrêa/PR

Sem perspectiva de reajustes e con-
cursos públicos, cerca de 11 milhões de 
servidores  em todo o país aguardam o 
STF se manifestar sobre o recurso ex-
traordinário que discute o direito dos 
trabalhadores a indenização pelo não 
cumprimento por parte do Executivo 
da revisão anual dos salários, estabele-
cida no artigo 37 da Constituição.

O RE 565089 foi interposto por servi-
dores do Estado de São Paulo em 2007 
e o relator, ministro Marco Aurélio 
Mello, votou favoravelmente ao funcio-
nalismo, seguido por Cármen Lúcia e 
Luiz Fux. Luís Roberto Barroso, Rosa 
Weber, Gilmar Mendes e Teori Zavas-
cki colocaram-se contra os servidores. 
E faltam votar Edson Fachin, Ricardo 
Lewandowski, Celso de Mello e o atual 
presidente da Corte, Dias Toffoli.

A decisão terá repercussão geral, 
afetando outras ações sobre o mesmo 
tema. O julgamento está marcado para 
25 de setembro, quando acontecerão 
novas manifestações.

Salários

Um mês antes, em 21 de agosto, o 
plenário do Supremo deve retomar 
também outro julgamento acompanha-
do com apreensão por categorias do 
funcionalismo em todo o país. 

Entre diversas ações que tramitam 
no STF questionando a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, uma discute a consti-
tucionalidade do artigo 23, que permi-
te a redução de salários de servidores 
estáveis em até 25%, juntamente com a 
jornada, caso os limites da Lei Comple-
mentar 101/2001 sejam extrapolados.

A possibilidade de redução salarial 
está suspensa desde 2002 por decisão 
liminar com posicionamento favorável 
aos trabalhadores por parte da Procu-
radoria Geral da República à época.

Diante das pautas em debate no Su-
premo, o segundo semestre terá 

que ser de muita mobiliza-
ção. (LA)

STF
Data-base e redução 
salarial em pauta

Julgamentos marcados para 
agosto e setembro.

CONQUISTA

‘Mãe Nutriz’ chega a todos os tribunais em SP
Demanda do Sintrajud, 
programa já atende quase 
cem trabalhadoras no estado; 
Sindicato levou à Fenajufe 
reivindicação para buscar 
unificar regras em todo o país.

Shuellen Peixoto

As servidoras e magistradas lactantes 
do TRF-3 e JF já têm direito a horário es-
pecial. Com a publicação do Comunica-
do SEGE/UBAS 16/2019, as trabalhado-
ras em período de amamentação podem 
optar por cumprir jornada de seis horas 
diárias ininterruptas ou ter uma hora de 
intervalo, que pode ser parcelada em 
dois períodos de 30 minutos, até que a 
criança complete um ano de idade.

O TRF foi o último tribunal no estado a 
implementar o programa ‘Mãe Nutriz’, 
e em menos de quinze dias, até 2 de ju-
lho, 4 servidoras já estavam inscritas. A 
medida atende parcialmente a cobran-
ça que o Sintrajud vem fazendo desde 
abril do ano passado e foi considerada 
um avanço importante pela diretoria do 
Sindicato e por funcionárias.

“Para mim foi um estímulo para vol-
tar ao trabalho, porque a nossa preocu-
pação é muito grande. Mesmo já tendo 
sido introduzida a papinha, as recomen-
dações são para amamentação até os 
dois anos de idade”, afirmou a servidora 
Ana Carolina Cerqueira Minorello Betti, 
do TRF-3, uma das usuárias do progra-
ma. A volta ao trabalho é uma preocu-
pação que afeta a maioria das mães. “A 
gente fica apreensiva, mesmo que te-
nhamos alguém de confiança para dei-
xar [a criança]”, afirma Ana.

TRT-2 e TRE

No TRT-2 o programa teve início em 
maio de 2018 e até abril último benefi-
ciou 61 servidoras. No TRE, desde fe-
vereiro deste ano nove servidoras estão 
usufruindo.  

A servidora Natália Bohrer, do Fórum 
Trabalhista Ruy Barbosa, optou pela re-
dução da jornada em uma hora, assegu-
rado intervalo equivalente para almoço. 
“Optei por matricular meu filho na cre-
che aqui [do Tribunal] por ser mais perto 
de mim, e foi muito bom poder amamen-
tá-lo no meio do meu período de trabalho. 
Até um ano de idade, a principal fonte de 
alimento da criança é o leite materno, e 
me dá a segurança de que ele está rece-
bendo um bom alimento, a gente se en-
contra, o que é muito bom principalmen-
te para as crianças na fase da adaptação 
na creche”, destacou a servidora que já 
havia conquistado extensão da licença-
-maternidade com assessoria jurídica do 
Sindicato, por ser mãe de prematuro. 

No TRT-2 e TRE a redução da jornada 
se estende até que a criança complete 
24 meses, conforme preconiza a Orga-
nização Mundial da Saúde, como um 
direito da criança e um estímulo ao es-
tabelecimento de vínculos entre mãe e 
filhos. No TRF e na JF, a redução é por 
12 meses, seguindo a Resolução 542 do 
Conselho da Justiça Federal - produto de 
consulta feita pela administração do Re-
gional para responder ao requerimento 

do Sintrajud. “Uma vitória importante 
em tempos de tantos ataques”, ressalta 
Claudia Vilapiano, servidora da JF/Cam-
pinas e diretora da entidade.

O Sindicato pautou na Federação Nacio-
nal da categoria (a Fenajufe) a importân-
cia de buscar a unificação das regras em 
todo o país, com base nos critérios mais 
benéficos - 24 meses, com autodeclaração 
das servidoras e possibilidade de optar 
pela redução ou interrupção da jornada.

A administração do TRE respon-
deu o requerimento formulado pelo 
Sintrajud pedindo extensão do ‘Mãe 
Nutriz’ para servidoras adotantes 
afirmando que, em que pese não es-
tar expresso, essa trabalhadoras são 
alcançadas. A diretoria do Sintrajud 
reitera a necessidade de o direito 
constar expressamente na portaria, 
para evitar entendimentos diversos 
em futuras gestões.

Mãe adotantes na 
Justiça Eleitoral

Integrando-se às iniciativas pelo Dia da 
Mulher Negra Latino-americana e Caribe-
nha e de Tereza de Benguela (25 de julho), 
o Coletivo de Mulheres do Sintrajud – Mara 
Helena dos Reis realiza atividades especiais 
neste mês.

A primeira é o debate Desigualdades 
sociorraciais e violências contra as mu-
lheres no Brasil desde Tereza de Ben-
guela, com a presença da escritora Marli 
Aguiar, da trabalhadora dos Correios Julia-
na Bianchini, e da jornalista Luciana Araujo. 
A atividade acontece no dia 27 de julho (sá-
bado), às 10h, no auditório do Sindicato. As 
inscrições podem ser feitas até às 18 horas 
do dia 24 (quarta-feira) pelo e-mail <sintra-

jud@sintrajud.org.br> ou pelo telefone (11) 
3222-5833, junto à Secretaria.

No domingo, 28, a partir das 9 horas, o 
Clube de Corrida do Sintrajud será vol-
tado a elas. A atividade acontece no Eleva-
do João Goulart (o ‘Minhocão’), no Centro 
da capital, e as interessadas devem mandar 
mensagem com nome, lotação e telefones 
para contato para <sociocultural@sintra-
jud.org.br>.

O Coletivo também convida a categoria a 
participar da manifestação do dia 25, que 
terá início na Praça República, às 17h30, e 
percorrerá ruas do Centro antigo até a Igre-
ja Nossa Senhora do Rosário dos Homens 
Pretos (no Largo do Paissandu). (SP)

Coletivo homenageia mulheres negras neste mês de julho
Debate sobre violências de gênero e raça, no dia 27, edição especial do clube de corrida e aula de 
defesa pessoal, no 28/7, marcam ações pelo Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha.

Rovena Rosa/ABr
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DIREITOS

Aos 100 anos, OIT aprova convenção contra assédio
Diretoria do Sindicato considera tratado uma conquista e cobra das administrações políticas de 

combate às violências moral e sexual.

Hélio Batista Barboza e 
Luciana Araujo

Encerrada em Genebra no dia 22 de 
junho, a Conferência Anual da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) – que 
marcou os 100 anos da entidade – aprovou 
uma convenção sobre violência e assédio 
no trabalho, acompanhada de resoluções 
e recomendações aos governos.

A OIT não adotava uma nova convenção 
desde 2011, quando foi aprovada a dos 
trabalhadores domésticos. No documen-
to deste ano, a violência e o assédio no 
trabalho são considerados violações ou 
abuso aos direitos humanos, constituindo 
ameaça à igualdade de oportunidades. 

Segundo a Organização, a violência e 
o assédio são “inaceitáveis e incompatí-
veis com o trabalho digno”, numa pers-
pectiva de direitos humanos.

A convenção, de número 190, define 
violência e assédio no mundo do trabalho 
como comportamentos, práticas ou amea-
ças que visam, resultam ou se aproximam 
de prejuízos físicos, psicológicos, sexuais 
ou econômicos aos trabalhadores. “Lem-
bramos aos Estados-Membros que eles 
têm a responsabilidade em promover um 
ambiente geral de tolerância zero [a esses 
comportamentos]”, diz o documento.

Responsabilidades

O tratado também estabelece que cabe 
aos Estados-Membros e suas instituições 
assegurar mecanismos, inclusive judiciais, 
para viabilizar o acolhimento às vítimas e 
apuração das denúncias, com perspecti-
va de gênero e considerando inclusive os 
impactos da violência doméstica sobre o 
desenvolvimento do trabalho.

Os três representantes brasileiros à 
Conferência votaram favoravelmen-
te ao texto, mas para que o tratado 
tenha efeito vinculante em todo o 
ordenamento jurídico nacional é ne-
cessário que o país ratifique o texto 
no Congresso Nacional.

“O assédio e a violência são ins-
trumentos deliberados, em maior 
ou menor graus, de gestão do tra-
balho há muito tempo. Esse reco-

nhecimento por um organismo como a 
OIT, culminando numa convenção, que 
é o principal instrumento de normatiza-
ção das relações de trabalho, mostra a 
gravidade do alcance e da repercussão 
desses fenômenos no mundo inteiro, e 
também a atualidade da luta que a gente 
vem fazendo. É mais um ponto de apoio 
à luta por condições adequadas ao de-
sempenho das nossas funções e comba-
te a esses mecanismos autoritários que 
geram adoecimento”, afirma.

Brasil

O assédio sexual já tem tipificação le-
gal, mas seu reconhecimento interna-
cional como uma violência também do 
mundo do trabalho pode elevar a outro 
patamar o combate à prática.

No caso do assédio moral ainda não há 
uma lei federal sobre o tema, embora os 
tribunais do Trabalho já tenham jurispru-
dência na condenação dessa violência.

A Câmara dos Deputados também apro-
vou em março deste ano projeto de lei  
que tipifica no Código Penal o crime de as-
sédio moral no trabalho, com pena de um 
a dois anos de detenção e multa, aumen-
tada em um terço se a vítima for menor 
de 18 anos. Se a proposta for aprovada 
no Senado e sancionada pelo presidente 
da República, o processo será condiciona-
do. Ou seja, só terá início por iniciativa da 
própria vítima, mas não poderá ser retira-
do após a denúncia.

No Senado, a propositura recebeu o 
número 1521/2019 e está sob relatoria 
do senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG) 
na Comissão de Constituição e Justiça 
daquela Casa.

Desde 2008 outro projeto (PL 4591/2001) 
sobre o tema está parado na Câmara.

Assédios no 
Judiciário

No Judiciário Federal o assédio sexual e 
o assédio moral exigem políticas mais efe-
tivas. O Sintrajud defende a instituição de 
comitês para efetivar ações na área.

O CSJT instituiu em 2018 um comitê 
de combate ao assédio moral e neste ano 
editou Resolução determinando a organi-
zação de comitês nos regionais. Os outros 
ramos tratam os casos pelos setores de 
saúde ou psicologia, com muita fragilida-
de. No âmbito da Justiça Federal, no ano 
passado o ouvidor-geral da Justiça Fede-
ral da 3ª Região, desembargador Fausto 
de Sanctis, esquivou-se de posicionar-se 
frente a denúncias de servidores.

 “A intensificação da exploração do tra-
balho e ampliação desses métodos des-
póticos vêm como uma resposta às cri-
ses econômicas, em nível mundial, que 
impõem uma piora geral das condições 
de vida e de trabalho. Com mais impacto 
nas economias periféricas, onde as rela-
ções de trabalho têm níveis muito eleva-
dos de exploração. Nos serviços públi-
cos, em termos de Brasil, considerando 
o problema das restrições orçamentárias 
severas, que impacta na realização de no-
meações, concursos e reposição de ser-
vidores, a gente vem sentindo na pele a 

elevação dos níveis de assédio 
nos tribunais e órgãos em geral. 
A realização dos serviços num 
patamar superior com o mes-
mo número de pessoas ou me-
nos cada vez mais leva chefias 
a descarregarem a pressão que 
sofrem sobre os subordinados, 
e as instituições têm responsa-
bilidade”, afirma Tarcísio.
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