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Acompanhe nas mídias do Sindicato as próximas atividades e iniciativas contra a ‘reforma’ administrativa
e os ataques do governo; novos atos e mobilizações convocados para 19 de junho.
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Após um ano de provocações e debo-
ches do mandatário da República e mais 
de 460 mil vítimas da covid-19, a indig-
nação popular explodiu nas ruas do país 
no dia 29 de maio.

Houve atos com participação acima das 
expectativas — e muita preocupação com 
a saúde de todos — em pelo menos 213 
cidades brasileiras e em mais 14 países. 
Estima-se que cerca de 420 mil pessoas 
tenham ido aos protestos. 

No Twitter, 202 mil participantes fize-
ram 1.828.048 postagens e 
retuitaram 841 mil vezes.

Na capital de São Paulo, 
onde o Sintrajud montou 
base de apoio com distribui-
ção de máscaras e álcool gel 
e ponto de encontro para 
dezenas de servidores que 
compareceram, muitas pessoas relatavam 
ser sua primeira manifestação.

À pergunta “Não tem medo em meio à 
pandemia?”, as respostas irremediavel-
mente traziam um “não dá mais pra ficar 
quieto”, “temos que fazer alguma coisa; 
ele [Bolsonaro] não vai parar”.

O senso coletivo era de que ninguém 
queria estar ali, mas todos os que foram se 
sentiram obrigados a sair do conforto de 
seu lar, num dia em que choveu forte meia 
hora antes do protesto, que reuniu cerca 
de 80 mil na Avenida Paulista. O distancia-
mento preservado — a maioria absoluta 
usando máscara PFF2 ao longo de todo o 
trajeto, ou duas máscaras e face shield —  
fazia parecer mais de 100 mil presentes.

O respeito com quem não pôde ou optou 
por não ir também marcou os atos.

Além do genocídio promovido com a 
política de disseminar a covid-19, mo-
tivos não faltavam para a explosão do 
que pode ser o começo do fim do gover-
no Bolsonaro.

A ‘reforma’ da Previdência tungou até 
40% das pensões e até 50% das aposen-
tadorias, além de elevar a contribuição 

previdenciária e o tempo de serviço. A 
PEC “Emergencial” autorizou o conge-
lamento salarial até 2036, a restrição de 
concursos, entre outros ataques. A eleva-
ção dos preços do petróleo e do gás fez 
brasileiros voltarem a cozinhar a carvão 
ou lenha, quando têm o que comer - já são 
113 milhões em situação de insegurança 
alimentar (não sabem se terão a próxima 
refeição). A privatização da Cedae e tenta-
tivas de privatizar a Eletrobrás (autoriza-
da pelo Congresso), os Correios e dezenas 

de outras estatais dilapidam 
o patrimônio público. A auto-
nomia do Banco Central for-
maliza a política monetária 
nas mãos dos banqueiros. O  
avanço do desmatamento e 
da violência policial e contra 
povos indígenas e ativistas 

de direitos humanos escandaliza o mundo. 
E, agora, Bolsonaro e seu ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, miram o funciona-
lismo para destruir os serviços públicos, 
com a PEC 32 (a ‘reforma’ administrativa).

A juventude em luta contra os ataques 
do governo negacionista à ciência e ao co-
nhecimento também se destacou, denun-
ciando os cortes orçamentários que amea-
çam fechar instituições como a UFRJ.

A indignação contra tudo isso se uniu 
nas ruas. Como ensinaram os colombia-
nos em luta contra similar ‘reforma’ do 
Estado, os chilenos que reescrevem a 
História e a constituição daquele país e 
o levante contra o assassinato de Geor-
ge Floyd, que levou Trump de roldão: 
quando o povo sai às ruas em meio à 
pandemia é porque o governo é mais 
perigoso que o vírus. As mobilizações 
nesses países mostram que esse é o úni-
co caminho para os trabalhadores ven-
cerem. No Brasil, é possível, urgente e 
necessário varrer Bolsonaro, Mourão, 
Guedes e sua turma, para continuarmos 
vivos e com algum direito. Dia 19 tem 
novos atos.
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É possível e 
necessário varrer 
Bolsonaro para 

continuarmos vivos e 
com algum direito.
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>> confira os horários

Quem encontrar dificuldades para uso das plataformas virtuais pode 
entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 99128-5217, pelo telefone
(11) 94559-0005 ou pelo e-mail <sintrajud@sintrajud.org.br>.

Mais informações e inscrições para as aulas de capoeira e dança e os grupos de teatro e literatura pelo 
e-mail sociocultural@sintrajud.org.br ou pelo telefone (11) 99365-0551.

Núcleo de Aposentados - Quartas, às 15h Aulas de Capoeira - Quartas, às 19h30

Dança de Salão - Quartas, às 16h Grupo de teatro Erga Omnes - Segundas, 
das 17h às 20h30; e quartas, das 19h às 21h30

Coletivo de Mulheres, Núcleo de Oficiais de Justiça, 
assembleias e reuniões setoriais: acompanhe no site.

As aulas de dança são parte das 
atividades do NAS, mas abertas a 
associados da ativa, e têm agora a 
direção do personal trainer Valtter 
Santtos (educador físico com 
especialização em Saúde Mental e 
Psiquiatria e Fisioterapia da coluna). 
Quartas, às 16h.

As aulas de capoeira acontecem 
às quartas-feiras, às 19h30, são 
voltadas para servidores e servidoras 
de todas as idades, e não é preciso 
ter nenhuma habilidade prévia para 
começar a praticar.

As reuniões dos núcleos de 
Aposentados e Pensionistas e de 
Oficiais de Justiça, do Coletivo de 
Mulheres e do grupo de teatro Erga 
Omnes também vêm funcionando 
remotamente.

O Sindicato constituiu um grupo 
de estudos sobre literatura 
e psicanálise, que analisa e 
debate textos clássicos de autores 
brasileiros e sua relação com a 
atualidade. As reuniões acontecem 
todas as segundas-feiras, às 20h.

O Jurídico também funciona de 
segunda a sexta, das 9h às 17h. 
Contato pelo e-mail juridico@
sintrajud.org.br ou pelo WhatsApp 
do Sintrajud. No site do Sindicato, 
na aba “atendimento” do menu 
“Jurídico”, também está disponível 
formulário para demandas.

As assembleias setoriais e gerais têm sido realiza-
das regularmente. Acompanhe no site e demais mídias 
do Sindicato as convocatórias.

O Sintrajud segue com você na pandemia
Atendimento segue remoto e eventos, assembleias, reuniões e aulas acontecem via plataforma 

Zoom; as transmissões ao vivo ficam disponíveis no Facebook e no YouTube.

Shuellen Peixoto

Para manter a organização e o diálogo 
com a categoria durante a pandemia, 
o Sintrajud adaptou o funcionamento 
das atividades às ferramentas digitais. 

Desde março do ano passado foram 
realizadas 29 assembleias gerais e 
setoriais, dezenas de reuniões e mais 
de 60 lives com especialistas.

Acompanhar o site e demais redes 
sociais do Sindicato e se cadastrar para 

receber as notícias via WhatsApp ou o 
canal Sintrajud Notícias no Telegram 
é fundamental para que você não 
perca as atividades. O atendimento 
telefônico se dá pelo número: (11) 
98933-6276.

O Coletivo de Mulheres realiza 
reuniões mensais, e tem oferecido um 
ciclo de formação sobre feminismo 
e combate ao machismo, com rodas 
de conversa e cursos ministrados por 
especialistas. No dia 28 de junho, às 
18h, será realizada uma live sobre a 
diversidade das mulheres, transmitida 
pelo Facebook e o YouTube. E no dia 
24 de julho, às 14h, via Zoom, será 
realizado o curso Feminismo Negro e 
o Pensamento de Lélia Gonzalez, em 
homenagem ao Dia da Mulher Negra 
Latino-americana e Caribenha e de 
Tereza de Benguela.
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Hélcio Duarte Filho

Na mesma semana em que o presidente 
Jair Bolsonaro conseguiu votar a admis-
sibilidade da proposta de emenda consti-
tucional (PEC) 32/2020 na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania da Câ-
mara dos Deputados, dois deputados alia-
dos ajudaram a expor o que a ‘reforma’ 
administrativa pode representar.

Nas discussões na CCJ, o deputado Car-
los Jordy (PSL-RJ) criticou os concursos 
públicos e a estabilidade ao defender a 
aprovação da proposta de emenda cons-
titucional. Colega de partido do parlamen-
tar, o deputado estadual Anderson Moraes 
apresentou projeto à Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janeiro propondo extinguir 
a Uerj, a maior, mais antiga, conceituada 
e inclusiva universidade pública estadual 
fluminense. Para ‘compensar’ os mais de 
32 mil estudantes, propôs que o Estado pa-
gue vales para migrarem para instituições 
privadas. O PL foi rejeitado por inépcia.

Os dois casos estão amparados no que 
diz o próprio governo e ilustram as crí-
ticas que os sindicatos fazem à reforma. 
Poucos dias antes, ao falar na CCJ, o mi-
nistro Paulo Guedes (Economia) também 
criticou os concursos. Guedes defende a 
privatização de hospitais e universida-
des públicas e o fim do Sistema Único de 
Saúde - disse pretender substituí-los por 
vales para uso no setor privado. 

Alterações 

A rejeição à reforma esteve entre as 
bandeiras que milhares levaram às ruas, 
em mais de 200 cidades do país, nos atos 
“Fora Bolsonaro”, em 29 de maio. Quatro 
dias antes, o parecer do deputado Darci 
de Matos (PSD-SC) havia sido aprovado 
por 39 votos a 26 na CCJ, com apenas três 
alterações: a exclusão do item que per-

‘REFORMA’ ADMINISTRATIVA

Futuro dos serviços públicos será decidido na 
luta contra a PEC 32
Governo conseguiu aprovar ‘reforma’ administrativa na CCJ da Câmara, mas houve luta e sindicatos

e servidores convocam mobilização para deter ‘desmonte dos serviços públicos’.

Arquivo Sintrajud Cláudio Cammarota

Marcela Mattos

Em sentido horário: faixaço, carreata e ato em São Vicente contra a reforma.

Deputados paulistas que votaram a favor da PEC 32 na CCJ

mitia ao chefe do Executivo criar, fundir 
ou extinguir fundações e autarquias e os 
novos princípios para a administração pú-
blica, entre eles o da subsidiariedade; e a 
proibição de ocupantes de carreiras ex-
clusivas de Estado terem outra forma de 
remuneração. O mais relevante, porém, 
foi a ênfase com que admitiu que outras 
mudanças terão de ser discutidas e nego-
ciadas na comissão especial que analisará 
o mérito da proposta. 

Ritmo da tramitação 

O resultado da CCJ pode ter agradado 
ao governo, porém também indica certa 
dificuldade - não foi possível ao Planalto 
acionar o ‘trator’ que marcou a aprova-
ção sumária de outras matérias, como a 
PEC Emergencial, que congelou os sa-

lários dos servidores e teve meteórica 
passagem por 72 horas na Câmara.

As promessas antecipadas de mudan-
ças no texto, tendo o então relator como 
porta-voz da mensagem, não sinalizam 
guinadas na essência da proposta, apon-
tada como enorme passo para a destrui-
ção dos serviços públicos. Mas demons-
tram que o Planalto ainda negocia apoio.

Para aprová-la em Plenário, Bolsonaro 
precisa de três quintos dos deputados - 
308 votos. Na Comissão de Justiça, bas-
tava maioria simples. Caso precisasse, 
também ali, de maioria qualificada, te-
ria fracassado: faltaria um voto. A ‘re-
forma’ da Previdência, aprovada em 
2019, passou na CCJ com 48 votos a 18. 
Na votação da PEC-32, os governistas 
contaram nove votos a menos.
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Não está descartado que o governo 
consiga aprovar a reforma, que ainda 
será apreciada por uma comissão espe-
cial antes do Plenário da Câmara e, se 
aprovada, pelo Senado, mas é possível 
inferir que a disputa está indefinida. 
Contribui para isso a crescente impo-
pularidade do governo - segundo o Da-
tafolha, hoje aprovado por apenas 24% 
dos brasileiros - e o desgaste da CPI da 
Covid que demonstra que milhares de 
vidas poderiam ter sido salvas se vaci-
nas tivessem sido compradas quando 
oferecidas pelos laboratórios.

Há ainda o desgaste das supostas in-
tenções do governo - a votação na CCJ, 
por exemplo, teve constrangedoras crí-

ticas à portaria que elevou os salários 
de Bolsonaro a R$ 41 mil e o de seu 
vice, Hamilton Mourão, a R$ 63 mil - 
enquanto o discurso oficial advoga falta 
de recursos para justificar o congela-
mento salarial dos servidores ou o auxí-
lio emergencial rebaixado a R$ 150,00. 

É explorando essas contradições e in-
tensificando as mobilizações nas redes 
sociais e, agora, também nas ruas, com 
todo cuidado sanitário possível, que as 
campanhas contra a reforma se apoiam 
para tentar barrar a PEC 32. Servidoras 
e servidores são convocados a abraçar 
essa luta, que pode definir quais linhas 
constitucionais ditarão o futuro dos ser-
viços públicos no Brasil.

Como a ‘reforma’ administrativa vai afetar você

Disputa segue nas redes e nas ruas
Reprodução

Mobilização contra a PEC 32 repercute na mídia.
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CONJUNTURA

Já são 120 pedidos de “Fora Bolsonaro“
Sintrajud e mais de 400 entidades subscreveram primeira proposição coletiva há mais de um ano;

presidente segue atacando a saúde e a democracia.

Hélio Batista Barboza

Artistas, intelectuais e outras personalidades protocolaram 
na Câmara dos Deputados em 24 de maio o 120º pedido de im-
peachment do presidente Jair Bolsonaro. Assinam o documen-
to, entre outros, o ex-jogador e comentarista esportivo Wal-
ter Casagrande, a apresentadora Xuxa Meneghel, a atriz Julia 
Lemmertz, o youtuber Felipe Neto, o humorista Fábio Porchat 
e o escritor Raduan Nassar.

O pedido acusa Bolsonaro de disseminar informações falsas, 
desautorizar a compra de vacinas, violar o decoro e a dignidade 
do cargo, provocar aglomerações e determinar a produção de 
hidroxicloroquina pelo Exército (o remédio é comprovadamente 
ineficaz no combate à covid).

“O país não consegue respirar. Pacientes morrem sufocados 
em leitos de hospitais”, diz o documento. “Juntamente com os 
doentes que morrem desamparados, nossa ordem constitu-
cional, os direitos que ela garante e os fundamentos da nossa 
democracia também sufocam.” 

Dos 119 pedidos anteriores de impeachment, seis foram ar-
quivados e os demais foram se acumulando na presidência da 
Câmara, primeiro sob a gestão de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e, 
agora, de Arthur Lira (PP-AL).

Um desses pedidos é o que o Sintrajud subscreveu com mais de 
400 entidades, há mais de um ano, em uma das primeiras propo-
sições para a retirada de Bolsonaro do poder. O Brasil registrava 
então 310.087 casos de covid-19, com 20.047 óbitos. 

Um mês antes de subscrever a denúncia, o Sindicato tinha co-
meçado a defender publicamente o afastamento do presidente. 

“A sociedade brasileira não pode mais tolerar o avanço sobre os 
direitos e liberdades democráticas conquistados com muita luta 
e muito sangue, o aproveitamento de uma pandemia para inte-
resses privados e a política de morte implementada por Bolsona-
ro”, dizia a nota da direção, publicada em 20 de abril de 2020 sob 
o título “Não é mais possível tolerar o golpista no poder”.

“Não basta a oposição branda de parte do grande empre-
sariado, da mídia e do Congresso. Querem ‘domesticá-lo’ 
para que ele siga implementando a agenda de ‘reformas’ 
e retirada de direitos, privatizações, aperto no teto de gas-
tos etc. É isso que os une e ainda o sustenta. Não dá para 
esperar até 2022, não dá para continuar tendo mortes que 
são evitáveis e essa agenda de desmontes”, reflete Tarcisio 
Ferreira, dirigente do Sindicato.

Quando esta edição foi concluída o país 
beirava 500 mil óbitos por covid-19. 
Com o avanço da pandemia e do nú-
meros de mortes, a avaliação de que 
o governo representa um risco simi-
lar ou maior que o vírus já se refletia 
na convocação de atos de rua com 
restrições sanitárias, na CPI insta-
lada no Senado e em 57% da popu-
lação que avaliavam que Bolsonaro 
deveria sofrer impedimento, segun-
do pesquisa realizada pelo PoderData 
(divisão de estudos estatísticos do 
site Poder360) entre 
24 e 26 de maio. 

Manifestantes estendem 
faixa em frente ao Congresso 

Nacional durante o ato 
de entrega do pedido de 

impeachment assinado pelo 
Sintrajud e mais 400 entidades.

Lula Marques
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O Sintrajud obteve sentença de mérito 
procedente e aguarda o julgamento de 
recursos no Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região na ação coletiva que co-
bra diferenças relacionadas à absorção 
da vantagem pecuniária individual (VPI) 
prevista na Lei nº 13.317/2016. A União 
questiona a decisão da juíza substituta 
Ana Lúcia Petri Betto, então à frente da 
6ª Vara Cível da capital, e o Sindicato 
pede ampliação dos efeitos da sentença.

O juízo reiterou a tese da entidade de 
que “a implementação total dos novos 
valores de remuneração apenas consoli-
dou-se em 01.01.2019, ilegal a supres-
são da VPI [vantagem pecuniária indivi-
dual] em momento anterior”. Os efeitos 
da sentença, no entanto, foram limitados 
aos servidores residentes nos municípios 
sob jurisdição da JF na capital. O Sindi-
cato ressalta a legitimidade assegurada 

pela Constituição como substituto pro-
cessual da categoria em todo o estado, 
conforme jurisprudências do Superior 
Tribunal de Justiça e do Supremo Tri-
bunal Federal. O processo tramita sob o 
número 5007551-27.2018.4.03.6100.

A Lei 13.317  previu a absorção da VPI 
instituída pela Lei nº 10.698/2003, após 
a integralização do reajuste conquistado 
com a greve de 2015. Mas os tribunais 
passaram a deduzir os R$ 59,87 já a par-
tir do pagamento da primeira parcela do 
reajuste escalonado, gerando prejuízo 
aos servidores entre julho de 2016 e 1º 
de janeiro de 2019. O Sintrajud pleiteia o 
pagamento das diferenças de todo o pe-
ríodo, com juros e correção, para todos 
os servidores, da ativa e aposentados, 
que ingressaram no Judiciário Federal 
antes de 2019.

O Sintrajud também tem ação coleti-

va cobrando as diferenças entre a data 
em que foi implementado o reajuste (21 
de julho) e o texto da Lei 13.317/2016, 
que previa a entrada em vigor a partir 
de junho sobre os vencimentos, e a par-
tir de abril sobre os valores dos cargos 
em comissão. O processo tramita na 2ª 
Vara Cível da capital, sob o nº 5003226-
04.2021.4.03.6100.

Todas as servidoras e servidores sindi-
calizados que se enquadrem no pedido 
já estão representados, independente-
mente de autorização prévia e especí-
fica. O Sindicato também não cobra ho-
norários sobre valores recebidos. Quem 
não está sindicalizado ainda pode se fi-
liar para ser alcançado pelos possíveis 
benefícios desta e de outras ações co-
letivas, além de dispor de assistência 
individual em questões relacionadas à 
atividade funcional.

JURÍDICO

Sentença favorável por diferença de VPI aguarda 
julgamento de recurso no TRF-3

Diferença decorre de interpretação equivocada da Lei 13.317/2016 pelos tribunais; 
processo aguarda julgamento de recursos em segunda instância.

Juntos somos mais fortes
Você que é sindicalizado/a já usufrui dos convênios

oferecidos pelo Sintrajud?
Com o Clube de Convênios do Sindi-

cato você tem acesso a descontos em 
centenas de serviços, farmácias, cursos 
e lojas de departamentos. Basta aces-
sar clubedeconvenio.sintrajud.org.
br, “ativar conta”, informar seu CPF e 
dados pessoais e criar uma senha. Após 
fazer o cadastro, você só precisará di-
gitar o CPF e a senha para escolher os 

descontos de seu interesse.
O Sindicato também oferece outras par-

cerias na capital, Baixada Santista e no 
interior do estado. E os sindicalizados po-
dem sugerir novas opções de convênios.

Quem é filiado/a ao Sintrajud também 
pode adquirir planos de telefonia celular 
da Claro com valores e condições espe-
ciais. Aproveite!

Escaneie o código para
acessar a ficha.
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morações planejadas pela diretoria do 
Sindicato e a homenagem à categoria fi-
cou simbolizada no calendário especial 
do Jubileu de Prata, produzido neste ano 
em uma versão com um álbum de fotos 
históricas para sindicalizados e um resu-
mo da história do Sindicato para o con-
junto da categoria.

Mas mesmo com o “atraso” imposto 
pela quarentena, o Sindicato prepara o 
lançamento de um Projeto de Memória 
Sindical para o qual toda a categoria 
está convidada a participar, comparti-
lhando fotos e documentos que tenha 
em casa e são parte da nossa história de 
lutas. Serão disponibilizados em meio 
digital o acervo jornalístico da entidade, 
documentos, fotos e entrevistas e depoi-
mentos de servidores e servidoras que 
participaram dessa construção como 
integrantes das diretorias executiva ou 
de base, representação de aposentados 

e  segmentos específicos da categoria. A 
tradicional festa de fim de ano, que sem-
pre coincide com o aniversário do Sin-
dicato, também será realizada tão logo 
seja possível e em grande estilo para co-
memorar essa efeméride tão importante.

Luciana Araujo

No dia 8 de dezembro de 2020 o Sin-
trajud completou 25 anos de existência. 
Uma trajetória rica de unificação da ca-
tegoria nas justiças do Trabalho da 2ª 
Região, Eleitoral, Federal e Militar no 
Estado de São Paulo. 

Apesar da dureza da conjuntura, temos 
uma história a celebrar: a unificação 
dos trabalhadores em si, a conquista do 
Plano de Cargos e Salários e suas duas 
revisões, o reconhecimento do direito 
aos 11,98% (diferença salarial gerada 
na conversão da URV para o Real), a 
derrota da política salarial baseada em 
gratificações de desempenho, o reajuste 
conquistado pela greve de 2015. Muitos 
têm sido os ataques e resgatar a memó-
ria das conquistas é importante para for-
talecer as lutas que virão.

A pandemia impossibilitou as come-

SINDICATO

Vamos juntos, rumo a mais 25 anos 
de lutas e conquistas

A pandemia impediu as comemorações devidas pelo Jubileu de Prata da nossa entidade; 
mas estamos preparando uma série de surpresas.

Assembleia da greve pelo PCS-1, em 15/02/1996. Vitória da luta pelos 11,98%, em 27/09/2000.

Votação do PLC 28 no Senado,
em meio à greve de 2015.

A 9ª Mostra de Artes, programada para março 
deste ano, também teve que ser adiada em 
decorrência da política genocida do governo 
Bolsonaro, que se refletiu inclusive na perda 
de dezenas de colegas da categoria e familiares 
de servidores e servidoras. Mas o evento será 
realizado assim que possível. Acompanhem nas 
mídias do Sindicato.

Jesus Carlos

Valcir Araújo

Arquivo Sintrajud

Uma história de lutas e conquistas


