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23 a 26/9: Caravana exige respeito 
a quem tem quintos e à data-base

Previdência: Luta segue no
Senado e no STF

Trabalhadores não
vão aceitar ataques calados

Diretor do Sintrajud e da Fenajufe, Fabiano dos Santos fala na CDH do Senado.
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JORNAL DO

AGENDA
Setembro
10 - Roda de conversa: prevenção e 
posvenção ao suicídio, 18h na subsede.
11 - Assembleia no TRE, 13h.
12 - Assembleia no TRF, 14h.
14 - Assembleia elege delegação ao 
4º Congresso da CSP-Conlutas, às 
14 h, no Sindicato.
23 - Reunião do Núcleo de Oficiais de 
Justiça, 14h30, no Sindicato.
23 a 26 - Caravana a Brasília em 
defesa dos quintos e da data-base.
25 – Mobilização no STF e nos estados 
pelos quintos e a data-base.
26 - Julgamento dos quintos no STF.
28 - Encontro Regional da Justiça do 
Trabalho, 10h, no Sindicato.

ACONTECEU
Julho
6 a 12 – Caravana a Brasília contra 
a PEC 6/2019.
10 - Ato no Masp contra a ‘reforma’ 
da Previdência.
17 - Início das aulas de capoeira no 
Sindicato.
23 a 26 - Encontro Regional Sudeste 
de Aposentados e Pensionistas.
27 – Seminário organizado pelo 
Coletivo de Mulheres do Sintrajud.
- 52º Conselho de Base e assembleia.
28 - Corrida, caminhada e aula de 
autodefesa organizada pelo Coletivo 
de Mulheres.
31 – Assembleia no TRF em defesa 
dos quintos e da data-base.

Agosto
2 – Atividades em defesa dos quintos 
na JF/Santos e na JF/São Vicente.
3 a 5 - Caravana ao DF contra a 
‘reforma’ da Previdência.
5 - Ato em defesa da Justiça do 
Trabalho, da Previdência Social e da 
democracia, no Fórum Ruy Barbosa.
6 - Mobilização em Brasília e SP 
contra a ‘reforma’ da Previdência.
7 - Atividades em defesa dos quintos 
no JEF e na JF/Campinas.
8 – Audiência pública sobre a 
‘reforma’ da Previdência, na Câmara 
Municipal de Praia Grande.
13 - Dia nacional de luta em defesa da 
Previdência Social e da educação. 
14 - Atividade em defesa dos quintos 
na JF/Ribeirão Preto.
15 – Atividade no TRT em defesa 
dos quintos.
21 – Audiência com o corregedor-
geral da Justiça do Trabalho.
- Atividade em defesa dos quintos e 
data-base, na JT/Santos.
22 - Ato em defesa dos quintos, contra 
a redução salarial e por respeito à 
data-base, no TRF e na JF/Santos.
24 - Reunião do Conselho Fiscal.
28 - Assembleia setorial no TRE.
29 – Ato-assembleia em defesa dos 
quintos, no TRF.

Setembro
3 a 6 - Caravana a Brasília contra a 
‘reforma’ da Previdência.
4 e 5 - Seminário do CNJ sobre saúde.
7 – Reunião da diretoria da Fenajufe 
com participação dos sindicatos.
- Grito dos Excluídos.

A mudança de voto do ministro Gilmar 
Mendes no julgamento da incorporação dos 
quintos, no Supremo Tribunal Federal, preci-
sa ser compreendida no cenário de ataques 
ao conjunto dos trabalhadores e em particu-
lar aos servidores públicos.

Alvo prioritário do pacto firmado entre o 
Executivo, o Legislativo e a cúpula do Judi-
ciário, o funcionalismo vem sendo ameaça-
do de ter os salários reduzidos quando os 
entes federativos atingirem os limites da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (o que até mes-
mo a Procuradoria Geral da República en-
tendeu inconstitucional há 17 
anos). O tema está na agenda 
do STF e, embora com maioria 
manifesta em defesa dos tra-
balhadores, ainda pode haver 
reviravolta em meio à dispu-
ta orçamentária imposta pela 
Emenda Constitucional 95.

E se a Proposta de Emen-
da Constitucional 6/2019 for 
aprovada no Senado, a Previ-
dência Social será transfor-
mada em um sistema de poupança bancá-
ria sem nenhuma garantia, com alíquotas 
mais altas, pensões reduzidas a quase me-
tade e benefícios que podem ser menores 
que o salário mínimo.

A estabilidade no emprego também está 
ameaçada por diversos projetos em trami-
tação no Congresso Nacional.

Concursos, nomeações, atualizações dos 
valores de benefícios, todos os direitos 
previstos na legislação estão em suspenso 
dado o estrangulamento orçamentário ao 
qual a cúpula do Judiciário se submete de 
forma escandalosa.

A própria Justiça do Trabalho está na mira, 
asfixiada em seu orçamento e atacada pelas 
recentes ‘reformas’ trabalhistas que extin-
guem direitos sociais em nome do lucro.

Em meio a esse cenário, a partir de uma 

mobilização que não alcançou ainda caráter 
nacionalizado – por certa inércia da direção 
majoritária da Fenajufe –, reverter o voto do 
relator no Supremo foi uma conquista im-
portante. Agora é decisivo reforçar a partici-
pação do conjunto dos trabalhadores – com 
ou sem quintos incorporados – nessa luta. É 
necessário que aqueles que não recebem os 
quintos compreendam que se essa parcela 
for retirada dos vencimentos de quase 50 mil 
colegas em todo o país não haverá conquista 
do direito à indenização pelo descumprimen-
to do artigo 37 da Constituição.

O que está em jogo no RE 638115  
é a irredutibilidade salarial, o prin-
cípio da segurança jurídica frente a 
um ato jurídico perfeito e a coisa jul-
gada. Atacadas essas cláusulas fun-
damentais será muito mais fácil ata-
car os demais direitos adquiridos.

Em um país no qual o próprio go-
verno tenta revisar a História e tri-
pudia sobre a memória de vítimas 
do imprescritível crime de tortura 
- violação à humanidade -, a preser-

vação dos direitos sociais e liberdades demo-
cráticas conquistados com as mobilizações 
que levaram ao fim da ditadura empresarial-
-militar é também uma vitória. Apesar das 
contradições e limites dessa ordem jurídica. 
Os 40 anos da Lei da Anistia, celebrados nes-
te mês, reforçam as limitações da efetivação 
da Justiça no Brasil, mas dizem muito tam-
bém sobre como é possível que a mobiliza-
ção ponha freios à ação do Estado e do capi-
tal contra os que vivem do trabalho.

É uma tarefa ímpar neste momento uni-
ficar a categoria, em São Paulo e nacional-
mente. Só assim teremos força para exigir 
a revogação da Emenda Constitucional 95, 
defender os serviços e os servidores públi-
cos, resgatar o respeito à data-base, reverter 
o congelamento de vencimentos e as tentati-
vas de reduzir nossos salários.

EDITORIAL

Intensificar a luta pela data-base 
e contra a redução salarial

Estão em jogo a 
irredutibilidade 

salarial, a 
segurança 

jurídica e a coisa 
julgada. A tarefa 
é unir as lutas.

Shuellen Peixoto

Após anos de luta e diversas cobranças 
às administrações, finalmente o Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região e o Tribu-
nal Regional do Trabalho da 2ª Região 
deram passos para institucionalizar o 
combate às práticas de assédio moral e 
sexual. Em agosto passado, a Ouvidoria 
do TRF-3 publicou Instrução Normativa 
que determina procedimentos para aco-
lher denúncias de assédio sexual e mo-
ral. Segundo a administração, o objetivo 
é ‘adotar políticas voltadas à prevenção 
e enfrentamento’ de tais práticas.

No TRT-2, foi criada a Comissão de 
Combate ao Assédio Moral e Sexual, 
com atribuições de gerir as informações 
sobre os casos denunciados no âmbito 
do Regional e propor ações preventivas.

Normativa do TRF é incipiente, 
mas muda postura omissa

Para a direção do Sintrajud a normati-
va do TRF é um avanço, na medida em 
que estabelece formalmente a Ouvido-
ria Geral como órgão responsável por 
recepcionar denúncias de assédio. Em 
2018, o ouvidor-geral da Justiça Federal 
da 3ª Região, desembargador Fausto de 
Sanctis, eximiu o órgão da responsabi-
lidade e emitiu comunicado afirmando 
que as denúncias deveriam ser dirigi-
das à Corregedoria.

Em reuniões com a administração do 
TRF/JF, o Sindicato cobrou o estabeleci-
mento de responsabilidade no recebimen-
to das denúncias e de uma política concre-
ta de combate ao assédio sexual e moral.

Para a servidora do Tribunal e dire-
tora do Sintrajud Luciana Carneiro, a 
instrução normativa é uma primeira vi-
tória na luta contra o assédio, mas são 
necessárias ações e iniciativas além do 
aspecto correicional, com medidas de 
prevenção e combate às práticas, aco-
lhimento e preservação das vítimas du-
rante e após a apuração. 

“Antes não tínhamos sequer para onde 
enviar as denúncias, agora temos um ór-
gão responsável, mas temos que avan-
çar para uma comissão especializada 
no combate ao assédio”, destacou 
Luciana. A diretora res-
salta que o trata-

mento às denúncias, principalmente as de 
assédio sexual, merece atenção especial 
“É fundamental, por exemplo, a presença 
majoritária de mulheres numa comissão 
especializada para que as questões relati-
vas a assédio sexual também sejam enca-
minhadas da forma devida”, concluiu.

Comissão do TRT é produto do 
esforço do Sindicato
  
Para a diretora do Sindicato Inês 

Leal de Castro, que será a represen-
tante dos servidores na Comissão 
do TRT-2, o colegiado e a normati-
va da 3ª Região “são um primeiro 
passo que os tribunais estão dan-
do. É importante que estejam se 
atentando para o problema. No 
entanto, deveriam ser constitu-
ídos comitês paritários, porque 
ter apenas um representante do 
Sindicato num espaço como este 
não resolverá. Mas é um espaço 
no qual vamos buscar uma dis-
cussão sobre políticas efetivas 
de prevenção e até mesmo so-
bre a compreensão do que é as-
sédio moral e sexual, porque já 
acompanhamos casos graves 
avaliados pelas administrações 
que foram tratados como se não fossem 
violações de direitos”, ressalta.

A Comissão no TRT atende à Resolução 
237/2019 do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho, que institui política de com-
bate ao assédio moral no judiciário traba-
lhista. Sua efetivação é uma cobrança an-
tiga do Sindicato, que chegou a atuar pelo 
espaço inclusive junto ao TST e ao CNJ.

Ação por políticas efetivas segue

Agora, o TRE é o único tribunal em São 
Paulo que ainda não avançou no tema. 
O Sintrajud segue cobrando a formaliza-
ção de comissões de combate ao assédio 
sexual e moral no TRE e no TRF/JF e o 
desenho de políticas institucionais que 
coíbam tais práticas no Estado. 

CATEGORIA

TRT e TRF atendem demanda de iniciativas 
contra assédio sexual e moral
Instrução Normativa na 3ª Região responde parcialmente a reivindicação do Sintrajud e muda postura 

omissa da Ouvidoria; Comissão no TRT-2 terá representação do Sindicato, que segue cobrando 
políticas concretas de combate a essas práticas em todos os tribunais.

Em março de 2018, o Coletivo de 
Mulheres do Sintrajud iniciou a 
campanha “O assédio sexual não 
pode ser segredo na Justiça” e lan-
çou a cartilha “A culpa nunca é da 
vítima”. O Sindicato também ofe-
rece assistência jurídica e orienta-
ção psicológica às servidoras víti-
mas de assédio sexual, que podem 
formalizar de maneira sigilosa de-
núncia ou pedido de apoio sobre 
seu caso no site da entidade, na 
página do Coletivo de Mulheres.

Desde 2009, o Sindicato também 
realiza campanha permanente de 
enfrentamento ao assédio moral, 
com cartilhas, um ‘diário do assé-
dio’ onde os servidores podem re-
gistrar os episódios sofridos a fim 
de instruir futuro procedimento 
administrativo ou judicial. Além 
disso, a entidade oferece assistên-
cia jurídica aos sindicalizados. (SP)

Campanhas 
permanentes do 
Sintrajud
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Idade mínima – Com a ‘refor-
ma’ os servidores ingressantes até 
31/12/2003 terão  que esperar até os 
62 anos de idade (mulheres) ou 65 (ho-
mens) para ter direito à integralidade 
e paridade, a menos que cumpram os 
demais requisitos e usem a segunda 
regra de transição (veja ao lado).
Condições excedentes - Homens e 
mulheres terão que somar, além da 
idade, 20 anos de contribuição (25 
para os os ingressantes após a promul-
gação da ‘reforma’), 20 anos no servi-
ço público e cinco anos no cargo.

Para quem ingressou no serviço 
público a partir de 1/1/2004, e para 
quem ingressou antes dessa data mas 
não tem a idade mínima, a aposenta-
doria será de apenas 60% do valor a 
que teria direito hoje, mais 2% por ano 
trabalhado que exceda os 20 anos de 
contribuição. Isso significa que, para 
receber o valor equivalente ao maior 
benefício a que teria direito, terá de 
contribuir por 40 anos.
Cálculo - Passarão a ser consideradas 
todas as contribuições, e não apenas 
as 80% maiores, para o cálculo da mé-
dia que define o valor do benefício.
Reajustes - Pelas regras do RGPS.
“Transição” – As duas regras que 
permitirão aos servidores se aposen-
tarem antes de atingir a idade míni-
ma fixada na ‘reforma’ impõem pre-
juízos à maioria dos trabalhadores 
- estima-se que só 20% das pessoas 
serão beneficiadas.

A primeira inclui um sistema de pon-
tos que soma idade e tempo de contri-
buição, de forma semelhante ao atual 
fator previdenciário. A segunda impõe 
o chamado “pedágio” de 100% do tem-
po para o RPPS e o RGPS.

Primeira regra: Os servidores terão 

que preencher os seguintes requisitos:
- 56 anos de idade (mulher) ou 61 
anos de idade (homem)
- 30 anos de contribuição (mulher) ou 
35 anos (homem)
- 20 anos no serviço público e 5 anos 
no cargo.
- somatório de idade e tempo de con-
tribuição equivalente a 86 pontos 
(mulher) ou 96 pontos (homem), com 
acréscimo de um ponto a cada ano a 
partir de 1º de janeiro de 2020, até 
atingir 100 pontos (mulher) ou 105 
(homem). Além do aumento da idade 
mínima para 57 e 62 anos, respectiva-
mente, a partir de janeiro de 2022.

Segunda regra de transição: Os 
servidores poderão se aposentar se 
preencherem os seguintes requisitos:
- 57 anos de idade (mulher) ou 60anos 
(homem)
- 30 anos de contribuição (mulher) ou 
35 (homem)
- 20 anos no serviço público e 5 anos 
no cargo.
- período adicional de contribuição, 
dobrando o que faltaria para atingir 
o tempo mínimo na data da promul-
gação da ‘reforma’.
Pensões – Serão de 50% do valor que 
seria devido como aposentadoria ao 
servidor, acrescidos de 10% por de-
pendente. No caso de filhos, até que 
estes completem 21, ou 24 anos se 
estudando. Quando o dependente per-
der a cota, esta não será reversível ao 
cônjuge nem aos demais dependentes. 
Também serão exigidos 18 meses de 
contribuição do servidor e pelo menos 
dois anos de casamento ou união está-
vel para o cônjuge ter direito à pensão.

Servidores que acumularem bene-
fícios terão de optar pelo mais van-
tajoso e receber só uma parte do 

segundo. A duração da pensão va-
ria conforme a idade do pensionista, 
sendo vitalícia apenas para os que ti-
verem mais de 44 anos.

Funpresp-Jud – Planos de previdên-
cia complementar, como os geridos pelo 
Funpresp-Jud, poderão ser repassados 
a bancos privados ou seguradoras.

Fora da Constituição – Leis ordi-
nárias poderão mudar as regras pre-
videnciárias. Existe até a possibilidade 
de extinguir, por lei, o Regime Próprio, 
com a migração de todos os beneficiá-
rios para o Regime Geral.
Alíquotas (aumento do confisco) – 
Passam dos atuais 11% para, em mé-
dia, 14,68% – inclusive para quem já 
está aposentado ou é pensionista.

A alíquota para aposentados e pensio-
nistas hoje incide sobre o que ultrapas-
sa o teto do INSS, mas a ‘reforma’ prevê 
que, se houver ‘déficit’ no RPPS, a taxa-
ção pode incidir sobre o que exceder o 
salário mínimo. Se o ‘déficit’ permane-
cer, ativos, aposentados e pensionistas 
da União, dos estados e dos municípios 
poderão pagar também contribuição 
extraordinária, por até 20 anos.

Vínculo – A aposentadoria concedi-
da com uso de tempo de contribuição 
decorrente de cargo, emprego ou 
função pública, inclusive do RGPS, 
acarretará o rompimento do vínculo.

Nova ‘reforma’ já a caminho

O relator apresentou ainda o en-
caminhamento de uma “PEC parale-
la”, cuja tramitação deve iniciar em 
breve. O texto já prevê as seguintes 
mudanças (quaisquer outras podem 
ser apresentadas na tramitação, in-
clusive ao que eventualmente for 
aprovado na tramitação da PEC 6):
Previdência Complementar - Re-
abertura do prazo para adesão ao 
RPC por seis meses (de forma irre-
tratável e irreversível).
Benefício Especial - Vão valer as 
regras vigentes no momento em que 
o servidor fizer a migração para o 
RPC, mesmo se a data de ingresso 
do servidor assegurar, atualmente, 
regras mais benéficas.
Pensões - Garantia de que não se-
jam inferiores a um salário mínimo 
e aumento da cota por dependente 
menor de 18 anos de idade, de 10% 
para 20% do valor do benefício.
Estados e municípios - Poderão 
mudar as regras previdenciárias a 
qualquer tempo por lei ordinária. Se 
um estado aderir às regras da União, 
todos os municípios ficam obrigados 
a seguir a nova legislação.
Isenção para entes privados - 
Apesar de todo o discurso de dé-
ficit, entidades beneficentes cer-
tificadas pela União que prestem 
serviços de assistência e saúde fi-
carão isentas de contribuição pre-
videnciária patronal.

Ataques aos servidores aprovados na CCJ do Senado

FAIXA SALARIAL
(R$)

ALÍQUOTA 
EFETIVA (%)

998,01 a 2 mil 7,5 a 8,25
2.000,01 a 3 mil 8,25 a 9,5
3.000,01 a 5.839.45 9,5 a 11,68
5.839,46 a 10 mil 11,68 a 12,86
10.000,01 a 20 mil 12,86 a 14,68
20.000,01 a 39 mil 14,68 a 16,79
acima de 39 mil 16,79
Confira a tabela completa do 
impacto das novas alíquotas em sua 
remuneração em www.sintrajud.org.br 

Hélcio Duarte Filho

A Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado aprovou, por 18 votos a 7, o rela-
tório do senador Tasso Jereissati (PSDB/
CE) para a ‘reforma’ da Previdência, em 4 
de setembro, sem mudanças que alterem 
a essência da proposta, apontada por pes-
quisadores como a maior retirada de di-
reitos previdenciários da história do país.

O colegiado também votou, desta vez 
por um estranho consenso, o parecer da 
proposta de emenda constitucional para-
lela, que inclui os servidores de estados e 
municípios e aumenta o montante de re-
cursos que o governos federal e estaduais 
esperam deixar de gastar com o pagamen-
to de benefícios previdenciários - mais de 
90% do que os técnicos do Ministério da 
Economia e do Senado Federal avaliam 
que se ‘economizará’ em dez anos sairá 
do bolso de trabalhadoras e trabalhadores 
dos setores público e privado.

Os cálculos agora apontam para uma 
‘economia’ de R$ 870 bilhões, no caso da 
PEC-6, ou um total de R$ 1,3 trilhão, so-
mada a PEC paralela. 

O voto complementar de Jereissati in-
cluiu a retirada de um dos chamados “bo-
des” iniciais da ‘reforma’ - as alterações 
que ainda constavam no BPC (Benefício 
de Prestação Continuada) e a possibilida-
de de pensões abaixo do salário-mínimo.    

‘Mobilização tem que ser agora’

O servidor Tarcisio Ferreira, do TRT e 
diretor do Sintrajud, lamentou a decisão 
da maioria dos senadores de não analisar 
a possibilidade de alterações que de fato 
mudassem o perfil do projeto e não reme-
tesse toda a conta para os trabalhadores. 
“Ao que parece já está tudo blindado aqui 
no Senado, armado para atropelar e apro-
var”, disse, à reportagem, quando ainda 
acompanhava a votação.

O servidor destaca que ainda não há 
uma mobilização nas ruas capaz de pres-
sionar os parlamentares e ameaçar as 
votações no plenário do Senado - onde 
haveria alguma possibilidade de rever-
ter ao menos em parte a derrota que a 
classe trabalhadora sofreu na Câmara 
dos Deputados. “Ainda não temos uma 
pressão consistente”, observou.

O dirigente assinala que na CCJ não ha-
via chances de mudanças de maior peso, 
já que os senadores que ali estão são indi-
cados a dedo pelas lideranças partidárias. 
O quadro  não muda tanto no plenário, 
mas o controle não chega a ser tão in-
transponível e a aprovação exige os vo-
tos de pelo menos 49 dos 81 senadores, 
em dois turnos.

A intenção do presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), é votar já 
na segunda semana de setembro o rela-
tório em primeiro turno e concluir todo 
o processo até 10 de outubro.

Senadores dão risada enquanto votam retirada de direitos

PREVIDÊNCIA
CCJ do Senado aprova PEC-6 e abre caminho 
para mais retirada de direitos da Previdência

Tramitação da proposta foi marcada por denúncias de 
compra de votos; PEC paralela estende retirada de direitos 

e pode abrir as portas para mais alterações. 

Após a análise em primeiro 
turno, emendas eventualmente 
aprovadas voltam à CCJ para se-
rem apreciadas. O relator disse 
que devolverá o parecer em 48 
horas. O tempo é curto, mas toda 
mobilização é válida para comba-
ter a ‘reforma’ prestes a ser apro-
vada, e para evitar novas retira-
das de direitos na PEC paralela.

Esse complemento da ‘refor-
ma’ é visto como o caminho para 
os ataques que não foram possí-
veis para o governo até agora, 
mesmo com o desvio de mais 
de R$ 3 bilhões de áreas como 
educação para emendas de par-
lamentares que votaram com o 
governo na Câmara. 

Marcos Oliveira/Agência Senado
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A proposta orçamentária para o Poder 
Judiciário em 2020 encaminhada pelo Su-
premo Tribunal Federal contraria a Cons-
tituição e não prevê a revisão anual dos 
salários dos servidores no ano que vem. 

A Corte admitiu que o texto se restringiu 
ao congelamento imposto pela Emenda 
Constitucional 95, que asfixia o orçamen-
to dos serviços públicos, mas não derru-
bou o inciso X do artigo 37, que assegura 
a reposição das perdas inflacionárias.

A proposta orçamentária da cúpula do 
Judiciário também restringe as possibili-
dades de nomeação de novos servidores e 
atualização dos valores de benefícios.

A federação nacional da categoria (Fe-
najufe) havia protocolado na Presidência 
do STF pedido para que o orçamento con-
templasse a data-base e que a Corte abra 
o debate sobre uma política salarial. Não 
houve resposta às solicitações.

Ao noticiar a definição da proposta or-
çamentária, o STF observou que 2020 
será o primeiro ano sem a compensação 
prevista na EC 95/2016, que permitiu que 
o Judiciário realizasse, nos últimos três 
exercícios financeiros, despesa acima do 
teto por meio da absorção do excedente 
pelo orçamento do Executivo. O Supremo 
informa ainda que o orçamento de 2020 
terá perda nominal de R$ 91,9 milhões 
em relação ao deste ano.

Sindicatos da categoria, a Fenajufe e a 
Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra) criticaram 
a ausência de previsão dos reajustes, o 
que fere também o princípio constitucio-
nal da irredutibilidade de vencimentos. A 
nota da Anamatra, no entanto, não men-

ciona a situação dos servidores.
“É importante que os órgãos públicos 

exponham as mazelas e os problemas de-
correntes desta emenda. Infelizmente, a 
cúpula do Judiciário não fez qualquer es-
forço para acomodar no orçamento uma 
política salarial para a categoria, seja por 
conta do nosso direito à revisão anual, 
seja pelas perdas históricas acumuladas e 
reconhecidas pelo próprio STF”, criticou 
Tarcisio Ferreira, dirigente do Sintrajud. 
“Estamos sem horizonte de política sala-
rial e ainda sob a ameaça de redução dos 
vencimentos de boa parte da categoria. É 
preciso expor aonde a Emenda 95 está le-
vando o orçamento público e os serviços 
públicos. É uma política fiscal que contra-
ria as garantias sociais e trabalhistas pre-
vistas na própria Constituição”, disse.

O servidor lembra que há pelo menos 
dois anos a Fenajufe e o Sintrajud reivin-
dicam, também sem resposta, uma co-

missão interdisciplinar com os tribunais 
superiores para negociar aspectos da 
carreira e vencimentos.

Emendas à LDO ainda pendentes

A Comissão Mista de Orçamento do 
Congresso Nacional acatou reivindicação 
do Sintrajud, Fenajufe e outras entida-
des e inseriu no texto do projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias autorização 
para as revisões de salários e benefícios 
do funcionalismo civil. Apesar da vitória 
para os servidores, o projeto ainda não 
foi votado no plenário.

As emendas não garantem o reajuste, 
mas retiram a vedação do texto original, 
que beneficiava apenas os militares.

A proposta de Orçamento (PLOA 2020) 
já está no Congresso, sem os reajustes, e 
deve ser votada até dezembro. “Vai ser ne-
cessário muita mobilização”, diz Tarcisio.

ORÇAMENTO 2020

Proposta orçamentária não prevê reajuste de 
salários e benefícios para civis

Emendas do Sintrajud e da 
Fenajufe aprovadas em Comissão 

ainda vão ao plenário.

Até o próximo 
dia 29 de setem-
bro, os atletas 
do Judiciário Fe-
deral podem se 
inscrever para a 
XIV Copa Sin-
trajud de Fu-
tebol Society.

O campeonato 
terá início na segunda quinzena de ou-
tubro e vai até o início de dezembro, 
com participação aberta a servidores, 
magistrados, procuradores, advoga-
dos, estagiários, trabalhadores tercei-
rizados e times convidados.

As inscrições são gratuitas para sin-
dicalizados. Trabalhadores do Judiciá-
rio Federal não sindicalizados pagam 
R$ 100. Aos advogados, juízes e procu-
radores será cobrado R$ 120 e os ter-
ceirizados e estagiários pagam R$ 50.

Os responsáveis pelas equipes po-
dem inscrever os times diretamente no 
site do Sindicato. É necessário anexar 
à ficha de inscrição o comprovante de 
pagamento das taxas de participação 
e cópia digitalizada da carteira funcio-
nal, crachá ou carteira da OAB.

Cada time deverá inscrever no míni-
mo 10 jogadores e não há um núme-
ro máximo. Se você não tem um time, 
faça a inscrição individual e a comis-
são organizadora se encarregará de 
incluí-lo em uma das equipes.

A final terá o tradicional churrasco 
de confraternização. O torneio terá 
ainda algumas novidades: servidoras 
que quiserem montar time terão espa-
ço na agenda do dia para partidas fe-
mininas. Será aberta também a possi-
bilidade de um joguinho das crianças 
e adolescentes e uma partida master, 
entre times da velha guarda.

Marcos Oliveira/Agência Senado

O Clube de 
Convênios do 
Sintrajud ago-
ra traz novida-
des semanais.

É necessário 
ser sindicali-

zado e se cadastrar no site. No primeiro 
acesso, clique em “ativar conta”, informe 
seu CPF e dados e crie uma senha. Depois, 
você só precisará digitar o CPF e a senha.

Telefonia e web

Os planos Claro também têm novidade. 
O pacote de voz e 10GB de dados sai por 
R$ 59,90. O plano de 5GB, R$ 54,90 e o 
de 3GB fica por R$ 49,90. O pacote de 
voz sem internet tem valor de R$ 14,90. 
Os planos garantem chamadas ilimitadas 
para todo o país (código de operadora: 
21). Linhas novas e mudanças de planos 
são habilitadas na hora.

Inscrições abertas para a 14ª Copa Sintrajud
SOCIOCULTURAL Sindicalização: 

vantagens para você

Comissão vota projeto da LDO de 2020.

Hélio Batista Barboza e 
Luciana Araujo

O STF pautou para 26 de setembro o 
julgamento dos embargos de declara-
ção no processo dos quintos. O Recurso 
Extraordinário 638115 estava no plená-
rio virtual, mas voltou ao colegiado fí-
sico após destaque do ministro Ricardo 
Lewandowski.

O ministro relator, Gilmar Mendes, 
mudou o voto dado quatro anos atrás e 
orientou manter o direito adquirido pelo 
exercício de função comissionada ou 
cargo em comissão entre abril de 1998 
e setembro de 2001 para servidores que 
recebem a parcela por decisão transita-
da em julgado.

Quanto aos que adquiriram o direito 
administrativamente ou não têm ampa-
ro de decisões judiciais transitadas em 
julgado, Gilmar manifestou-se pela con-
tinuidade do pagamento com absorção 
da parcela por reajustes futuros.

Em março de 2015, Gilmar orientou o 
STF a suspender a parcela, o que foi se-
guido pelos demais ministros e levou sin-
dicatos e a Fenajufe a opor os embargos.

Além do destaque 
apresentado por Ri-
cardo Lewandowski, o 
ministro Edson Fachin 
manifestou voto di-
vergente no plenário 
virtual, cujo conteúdo 
não chegou a ser pu-
blicado. Luís Roberto 
Barroso se declarou 
impedido e o ministro 
Luiz Fux teria se ma-
nifestado em suspei-
ção no processo.

Assembleia dia 12

O Sintrajud convo-
ca assembleia geral em 12 de setembro 
(quinta-feira), às 14 horas, em frente ao 
TRF-3.

A volta do processo ao pleno físico au-
mentou a apreensão na categoria e a co-
brança por uma campanha nacional da 
Fenajufe em defesa dos quintos.

Cerca de dois mil colegas na JF, cinco mil 
no estado e 50 mil em todo o país recebem 
a incorporação há mais de 15 anos.

No final de agosto, após participar de um 
evento em São Paulo, o presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, recebeu de dirigen-
tes do Sintrajud nova manifestação contra 
a redução salarial. Um abaixo-assinado 
com mais de 5 mil assinaturas foi protoco-
lado também nos gabinetes dos ministros.

O Sindicato enviará caravana a Brasília 
com intensa agenda. No dia 23, o objeti-
vo é acompanhar a sessão do Conselho da 
Justiça Federal que pode apreciar o recur-
so do Sintrajud contra a suspensão do pa-
gamento dos quintos a partir de outubro. 
No dia 25, eles acompanham o julgamento 
no STF sobre o direito à indenização aos 
servidores por descumprimento da data-
-base (ver box). Além das ações no Con-
gresso contra a ‘reforma’ da Previdência.

Servidores não aceitam redução salarial e 
Sindicato organiza caravana ao STF

Após mudança no voto de Gilmar Mendes e retorno do processo ao plenário físico, categoria amplia 
mobilização para defender direito adquirido há 15 anos; julgamento foi marcado para dia 26.

No dia 25/9, o STF pode apreciar 
outro recurso extraordinário, que tra-
ta da indenização aos servidores pelo 
descumprimento da revisão anual dos 
salários (RE 565089). A decisão afeta 
cerca de 11 milhões de trabalhadores. 

O placar está 4 a 3 contra os servido-
res. Os ministros Luís Barroso, Rosa 
Weber, Gilmar Mendes e Teori Zavas-
cki votaram contra a indenização. A 
favor, além do relator Marco Aurélio 
de Mello, votaram Cármen Lúcia e 
Luiz Fux. Faltam Edson Fachin, Ri-
cardo Lewandowski, Celso de Mello e 
Dias Toffoli. A decisão terá repercus-
são geral, afetando outras ações sobre 
o mesmo tema.

Esse tema está fortemente ligado 
ao julgamento dos quintos, já que 
também trata de questão salarial e 
direito constitucional descumprido.

Com o fim das parcelas da reposi-
ção salarial conquistada em 2015 e o 
teto de gastos públicos, a categoria 
está sem perspectiva de reajuste. Ao 
mesmo tempo, os servidores se veem 
acossados pelos aumentos dos pla-
nos de saúde e de outras despesas.

Também está para ser retomado pelo 
Supremo o julgamento do artigo da Lei 
de Responsabilidade Fiscal que permi-
te reduzir salários de servidores.

Data-base na pauta

QUINTOS

Mobilização no TRF, TRT, Campinas e Santos. 

Toffoli recebe dirigentes do Sindicato.

Gero Rodrigues
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Hélio Batista Barboza

A Lei da Anistia (Lei 6.683/79) comple-
tou 40 anos em meio a críticas de que 
foi usada como justificativa para o Brasil 
manter impunes os crimes cometidos em 
nome do regime militar.

No momento em que a Presidência da 
República volta a ser ocupada por um mi-
litar (que elogia o regime instaurado em 
64 e homenageia um dos torturadores), o 
aniversário fez ressurgir também as críti-
cas ao papel do Judiciário.

“Estou profundamente desapontado 
com nosso Poder Judiciário”, disparou o 
ex-ministro da Justiça (governo FHC) José 
Carlos Dias, em seminário realizado entre 
26 e 28 de agosto no Centro Universitário 
Maria Antonia, da USP.

“Tortura e assassinatos faziam parte de 
uma política de Estado”, completou Dias, 
que também foi coordenador da Comissão 
Nacional da Verdade.

Em 29 de abril de 2010, o STF rejeitou 
pedido da OAB por uma revisão da Lei, 
considerando tortura e assassinato como 
“crimes conexos” aos crimes políticos, 
anistiados por um acordo na transição.

Por esse entendimento, não caberia ao 
STF rever o acordo e levar a julgamento 
quem cometeu esses crimes – como fize-
ram os outros países latino-americanos 
que passaram por regimes autoritários. 

Em novembro daquele ano, a Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH) condenou o Brasil a julgar os cri-

mes da ditadura, entre outras medidas 
para o país se enquadrar nas convenções 
internacionais de que é signatário.

Foi preciso abrir outro processo no STF 
para obrigar o governo brasileiro a cum-
prir a sentença da CIDH, mas a ação (ADPF 
320) ainda está na fase de instrução. Já o 
processo de 2010 (ADPF 153) está pen-
dente de embargos de declaração, sob a 
relatoria do ministro Luiz Fux. Enquanto 
não sai a decisão final, ficam paradas 40 
denúncias feitas à Justiça Federal em vá-
rios estados contra 60 agentes públicos ou 
a serviço da União. 

O procurador federal Marlon Weichert, 
coordenador do Grupo de Trabalho Me-
mória e Verdade, destacou no seminário 
que a impunidade dos crimes da ditadura 
se deve unicamente à decisão política do 
Supremo de não julgar as ADPFs. Ele ava-
liou que a chamada “justiça de transição” 
ainda “empaca” no Judiciário.

Aniversário da Anistia coloca em 
questão o papel do Judiciário
Texto de 1979 é acusado de deixar impunes os crimes da ditadura; 

ações judiciais esperam decisão do STF.

40 ANOS

O seminário no Centro Maria Anto-
nia contou com a presença de Rosali-
na Santa Cruz, entre muitas pessoas 
que foram presas ou tiveram familia-
res perseguidos pela ditadura.

O irmão de Rosalina, Fernando, foi 
morto pela repressão e teve a memó-
ria atacada pelo presidente Jair Bol-
sonaro no final de julho.

Filho de Fernando e sobrinho de 
Rosalina, o presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Felipe 
Santa Cruz, subscreveu com outros 
12 ex-presidentes da entidade uma 
interpelação a Bolsonaro, ajuizada 
no STF. 

Em resposta, o presidente da Re-
pública negou a intenção de ofender, 
embora tenha lançado dúvidas sobre 
as circunstâncias da morte de Fer-
nando, contrariando até documentos 
da Aeronáutica.

“Limitei-me a expor minha convic-
ção pessoal em função de conversas 
que circulavam à época”, afirmou. O 
ministro do STF Luis Roberto Barro-
so arquivou a interpelação logo de-
pois de receber a resposta.

Ao Sintrajud, Rosalina disse que 
sua família ainda busca orientação 
sobre quais medidas pode tomar da-
qui por diante.

Leia reportagem completa no site do 
Sintrajud: www.sintrajud.org.br

Família Santa Cruz 
estuda medidas 
contra Bolsonaro

Rosalina e o irmão, Fernando.

Protesto pela Anistia em São Paulo, em 1979.

Seminário no Centro Maria Antonia

Aquivo Sintrajud

Aquivo pessoal

Wikimedia Commons


