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NO RIO GRANDE DO SUL

Assembleia geral aprova 
ingresso de ações judiciais

Sem diálogo com servidores, Grupo de Trabalho do CJST apresenta 
relatório sobre reforma administrativa e propõe reestruturação 

"Programa Verde Amarelo" aprofunda 
Reforma Trabalhista e precarização 

Leia matéria na pág. 4 Leia matéria na pág. 9Leia matéria na pág. 3

  No mês de março, entra em vigor o 

aumento de desconto previdenciário 

da “reforma” de Bolsonaro e Guedes. 

Além de aumentar o tempo de serviço, 

ela reduz salários já congelados pela 

emenda constitucional 95/2016. Não 

bastasse esta perda, no final de 2019 o 

governo enviou ao Congresso um 

pacote chamado “Plano Mais 

Brasil”, que prevê a redução de 

jornada e salário em até 25%, além do 

congelamento dos salários, das 

progressões e dos concursos públicos. 

A nossa mobilização pode impedir 

que Bolsonaro e Guedes continuem a 

atacar os serviços e os servidores 

públicos. Por isso, coloque na sua 

agenda: dia 18 de março é dia de 

greve nacional em defesa dos 

salários, empregos e direitos!

EM 18 DE 

MARÇO, VAMOS 
ÀS RUAS PARA 

IMPEDIR QUE 
OS ATAQUES 

GREVE NACIONAL
EM DEFESA DOS
serviços 
públicos, 
empregos, 
direitos e DA 
democracia.

CONTINUEM!

AUTORIZE O DÉBITO EM CONTA E CONCORRA 
A VIAGENS E MUITOS PRÊMIOS

Leia matéria nas páginas 11 e 12

Leia mais: Editorial, páginas 6 e 7



E D I T O R I A L

18 de março é dia de dizer não 
ao pacote de Bolsonaro e Guedes
  Na segunda semana de fevereiro, 
mais um militar foi anunciado na 
cúpula do governo. Agora é a Casa 
Civil que passa a ser comandada por 
um general do Exército. A Casa 
Civil coordena o andamento das 
ações dos ministérios e seu ministro 
atua, assim, como uma espécie de 
coordenador de governo. Com isso, 
todos os ministérios com gabinete 
no Palácio do Planalto passam a ser 
comandados por militares.
Se de um lado cresce o número de 
fardados no governo – já são mais 
de 2.500 em cargos de chefia e 
assessoramento –, do outro lado o 
quadro de servidores encolhe: só no 
INSS, já são 11 mil trabalhadores a 
menos do que havia em 2015. Ao 

   T-Conecta 

Defesa da Petrobras
Após 20 dias de greve, em 20 de fevereiro os petroleiros do Rio Grande do Sul 
seguiram a orientação nacional e suspenderam provisoriamente o movimento 
grevista. A categoria está mobilizada pela readmissão de cerca de mil 
trabalhadores demitidos da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná 
(Fafen-PR) e o cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho. Além disso, a 
luta trata de pautas do conjunto da classe trabalhadora, como a defesa da 
Petrobras pública e o fim do processo de destruição dos serviços públicos 
promovido pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido). A suspensão da 
greve foi definida após o TST declarar a greve ilegal e a Justiça do Paraná 
mandar suspender as demissões. Para o início de março, está prevista reunião 
de mediação entre a empresa e os trabalhadores, no TST.
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invés de realizar concurso público e 
preencher os cargos vagos naquele 
órgão, o governo anunciou a 
convocação de 7 mil militares da 
reserva, a um custo de R$ 14 
milhões.
Enquanto isso, com o apoio de Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) no Senado e 
Rodr igo  Maia  (DEM-RJ)  na 
Câmara, Bolsonaro e Guedes 
aceleram como podem os ataques 
aos servidores e serviços públicos. 
Preparam a venda das refinarias, do 
Serpro, da Dataprev e até da Casa da 
Moeda. As Propostas de Emenda à 
Constituição (PECs) do "Plano Mais 
Brasil" tiram recursos dos salários, 
hospitais, escolas e universidades 
para transferi-los à banca financeira.

Não temos saída senão tomarmos as 
ruas, junto com outros trabalhadores 
e trabalhadoras, e ganharmos a 
população, que é envenenada 
diariamente contra nós, para a defesa 
dos serviços públicos. Por isso, ao 
mesmo tempo em que nos jogamos 
na preparação da greve do dia 18 de 
março, ao lado das centrais sindicais 
e federações, lançamos a maior 
campanha de filiações que nosso 
sindicato já realizou.
O governo Bolsonaro se apoia nos 
militares, na banca financeira, na 
cúpula das igrejas neopentecostais e 
nos grandes meios de comunicação. 
Para aplicar seu plano, precisa calar 
os sindicatos, por isso ensaiou na 
Medida  Provisór ia  873/2019 

suspender o desconto em folha da 
contribuição sindical – não faltaram 
empresas e órgãos que suspenderam 
o desconto imediatamente. Em 
Porto Alegre, Nelson Marchezan 
Júnior (PSDB) fez o mesmo e tentou 
f r a g i l i z a r  o  S i n d i c a t o  d o s 
Municipários (Simpa). Vamos lutar 
para garantir o desconto em folha, 
mas não podemos correr o risco de 
termos o Sintrajufe/RS vulnerável 
em uma hora como esta. É por isso 
que, ao lado da sindicalização, 
solicitamos a autorização do débito 
em conta corrente, se necessário e 
com o devido aviso prévio. Em 
2020, teremos muita luta pela frente 
e precisamos estar juntos e juntas 
nesse caminho!

 

Dataprev na luta
Após duas semanas de greve, os trabalhadores e as trabalhadoras da 
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) consegui-
ram reverter as demissões e acordar o fim da mobilização. A categoria estava 
em luta contra as demissões, a militarização do serviço e a privatização da 
empresa que o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) e Paulo Guedes 
tenta impor. O plano do governo é fechar 20 unidades, enxugando a empresa 
para preparar sua entrega ao setor privado. 
 

Garantia dos direitos dos trabalhadores
A Justiça do Trabalho do RS garantiu o pagamento de cerca de R$ 3 bilhões 
em indenizações trabalhistas em 2019. Segundo levantamento divulgado 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a Justiça do Trabalho 
também reverteu aproximadamente R$ 500 milhões aos cofres públicos 
nesse período. As estatísticas demonstram a importância do trabalho dos 
servidores e servidoras da JT, que em 2019 receberam cerca de 10% de 
processos a mais do que no ano anterior. Ou seja, ao contrário do que vêm 
apregoando o governo e boa parte da imprensa, a Justiça do Trabalho se 
mostra um importante instrumento na defesa do cumprimento da legislação 
trabalhista.
 

Documentário escancara 
superexploração dos trabalhadores
American Factory (Indústria Americana) foi o vencedor do Oscar de melhor 
documentário de 2020. O filme acompanha a instalação da empresa chinesa 
Fuyao Glass America, produtora de vidro automotivo, em Ohio, nos 
Estados Unidos. A aparente diferença cultural entre chineses e estaduniden-
ses disfarça o processo de precarização do trabalho e a campanha contra a 
participação sindical que se desenvolve nos Estados Unidos. Salários 
baixos, aumento da jornada de trabalho e dos acidentes laborais são as 
principais consequências. Um bom filme para refletir sobre a situação dos 
trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras em meio aos processos de 
precarização que avançam também no Brasil.
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Expediente T-Liga
Boletim do Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal e do Ministério Público da União no RS (Sintrajufe/RS)

O T-Conecta é um instrumento de envio de mensagens por WhatsApp a 
partir do qual você poderá ficar informado ou informada sobre as principais 
notícias e atividades referentes aos seus interesses. Com a nova ferramenta 
de comunicação do Sintrajufe/RS, os servidores e as servidoras do 
Judiciário Federal e do Ministério Público da União estarão ainda mais 
conectados. Participe também! Cadastre o número (51) 99986-9113 na 
agenda do seu celular, envie "Oi, Sintrajufe" para esse número pelo 
WhatsApp e siga as instruções que iremos enviar.



D I R E I T O S

"Programa Verde Amarelo" 
aprofunda reforma 
trabalhista e precarização

Veja os principais ataques 
previstos na MP 905/2019

Contrato 
precarizado para 
OS mais jovens

A MP permite que as empresas 
contratem trabalhadores e trabalha-
doras de 18 a 29 anos ignorando 
direitos trabalhistas garantidos para 
o restante da população. Quem for 
contratado com a "carteira verde 
amarela" receberá menor contribui-
ção patronal ao FGTS – o valor de 
8% do salário passa a ser de apenas 
2%. Como consequência, a multa 
que esse trabalhador irá receber em 
caso de demissão também será 
menor: em vez de 40% do fundo de 
garantia, ele terá direito a apenas 
20% do valor. Nessas contratações, a 
contribuição previdenciária patronal 
passa a ser zero – antes, era de 20%. 
Além disso, a empresa deixa de 
pagar as contribuições de salário-
educação e do Sistema S.

Fim da multa de 10% 
do FGTS para 
empresas

Com a  med ida  p rov i só r i a , 
Bolsonaro e Guedes também 
abriram mão de uma receita que 
abastece o caixa do FGTS que será 
repassado aos trabalhadores e às 
trabalhadoras: foi extinta a multa 
adicional de 10% do FGTS, criada 
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  No final de 2019, entre os diversos 
ataques que o governo de Jair 
Bolsonaro (sem partido) e Paulo 
Guedes desferiu contra os trabalhado-
res brasileiros, esteve a medida 
provisória (MP) 905/2019. Com uma 
MP, sem debate com a sociedade e 
sem passar pelo Congresso, o 
governo instituiu o "Programa Verde 
Amarelo", um aprofundamento da 
reforma trabalhista que Michel Temer 
(MDB) aprovou em 2017 e que, ao 
contrário do prometido (mais 
emprego e melhora na economia do 
país) resultou em perda brutal de 
direitos e empregos mais precários.
Entre outras medidas incluídas na 
MP, o governo irá retirar encargos de 
algumas empresas e transferí-los para 
os trabalhadores. Há, ainda, o ataque 

direto a categorias profissionais 
específicas, como jornalistas e 
publicitários, e à autonomia dos 
sindicatos. A precarização é a tônica 
da medida provisória, alimentando 
um ciclo global que tem, no Brasil, 
uma representação cada vez mais 
assustadora. Conforme dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
D o m i c í l i o s  C o n t í n u a  ( P n a d 
Contínua), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), em 
2019 a informalidade chegou a 41,1% 
da população ocupada, um total de 
38,4 milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras.
Ações diretas de inconstitucionalida-
de já foram ajuizadas junto ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), e o 
prazo para o Congresso votar a 

Divulgação

em 2001. Hoje, as empresas pagam 
50% de multa nas demissões: 40% 
ficam com o trabalhador e os outros 
10% vão para os cofres da União, que 
repassa os recursos para a administra-
ção do fundo. Por ano, esses 10% 
correspondem a R$ 5,4 bilhões pagos 
pelas empresas. A mudança facilita 
para o governo cumprir o teto de 
investimentos estipulado pela 
emenda constitucional (EC) 95, já 
que esses valores passavam pela 
conta do Tesouro Nacional, mas eram 
transferidos diretamente para a Caixa 
Econômica Federal, gestora do 
FGTS, e incorporados como gasto 
obrigatório. Como a EC 95 limita os 
investimentos à inflação, o governo 
deixa de ser obrigado a gastar esses 
valores.

Taxação pune 
desempregados

À precarização dos contratos dos 
jovens soma-se a taxação dos ganhos 
dos desempregados: o balanceamen-
to do que deixará de ser arrecadado 
pelo governo será feito pela cobrança 
de FGTS também para os desempre-
gados – 7,5% de contribuição sobre o 
seguro-desemprego. Enquanto os 
custos do novo programa são 
estimados em R$ 10 bilhões, o 
governo espera arrecadar R$ 12 
bilhões retirando dos bolsos dos 

desempregados. Mas, ao contrário do 
programa, que tem duração fixada em 
dois anos, a taxação do seguro-
desemprego não tem prazo para 
terminar.

Mais dias de trabalho 
e  maior jornada diária

A MP 905/2019 também abre a 
possibilidade de trabalho aos 
domingos sem a necessidade de 
acordo coletivo. Ao mesmo tempo, os 
trabalhadores bancários foram 
diretamente atingidos por outras 
mudanças: foi liberado o trabalho aos 
sábados – vetado antes da MP – e a 
jornada de trabalho passou de seis 
para oito horas.

Desregulamentação 
de  profissões
Outras profissões foram atacadas 
diretamente pela MP de Bolsonaro e 
Guedes. A medida acaba com a 
exigência de registro profissional de 
trabalhadores como jornalistas, 
publicitários, radialistas, químicos, 
arquivistas, guardadores e lavadores 
de veículos.

Impunidade para 
empresas infratoras
A meida provisória do "Programa 
Verde Amarelo" também fortalece a 
impunidade de empresas que 

desrespeitam a – cada vez mais frágil 
– legislação trabalhista. Isso porque 
a MP atrela os valores dos termos de 
ajustamento de conduta (TACs) 
dessas empresas às multas adminis-
trativas estabelecidas para cada caso 
e limita a validade dos termos a dois 
anos. Hoje, não há limites para os 
valores adotados nos TACs, nem em 
valor, nem em tempo. Muitas das 
infrações que passarão a ser menos 
penal izadas se  referem, por 
exemplo, a casos de danos coletivos, 
como trabalho escravo. Essas ações, 
por vezes, podiam chegar a milhões 
de reais em indenizações e, com o 
atrelamento às multas, isso não irá 
mais acontecer.

Ataque à autonomia 
sindical

Os sindicatos, espaços de organiza-
ção e luta dos trabalhadores, também 
viraram alvos preferenciais. A MP 
905/2019 inclui a previsão de 
aplicação de multa para trabalhado-
res sindicalizados que não votarem 
nas eleições do sindicato a que estão 
vinculados. Uma forma de interfe-
rência na autonomia sindical, no 
direito à decisão política dos 
trabalhadores e, ao mesmo tempo, 
uma forma de estimular o afasta-
mento entre os sindicatos e as 
categorias que representam.

manutenção ou não da MP acaba em 
março. O Congresso pode aprová-la 
como o governo a enviou, aprovar a 

proposta com mudanças ou rejeitá-la. 
Caso não haja votação, a medida 
provisória perde validade.
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Assembleia geral 
aprova ingresso de 
ações judiciais
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No dia 1º de fevereiro, o Sintrajufe/RS realizou uma assembleia geral para tratar da participação da 
categoria nas mobilizações marcadas para o dia 18 de março (veja páginas 6 e 7). Além disso, foram 
submetidas aos trabalhadores e às trabalhadoras presentes autorizações para o ingresso, pelo sindicato, 
de ações judiciais. Veja abaixo as ações submetidas à assembleia:

Plan-Assiste

GAE e VPNI

Artigo 193

PSS sobre GAS

Emenda 
constitucional 
103

Aposentados 
com doença 
incapacitante

  Trata-se de ação contra o reajuste nos valores do Programa de Saúde e 
Assistência Social do Ministério Público da União (Plan-Assiste), em vigor 
desde o dia 1º de outubro de 2019. A assembleia formalizou autorização à 
ação, ajuizada em novembro de 2019 pela Sintrajufe/RS em nome de seus 
filiados. O principal objetivo é que sejam sustados os descontos feitos dos 
servidores e das servidoras nos percentuais e na base de cálculo fixados 
pelo Conselho Gestor do Plan-Assiste/MPU sem diálogo com a categoria. 
A ação também pede a devolução de valores já descontados.

  Também foi pautada a medida judicial que envolve a acumulação de pagamento 
da Gratificação de Atividade Externa (GAE) e da Vantagem Pessoal 
Nominalmente Identificável (VPNI) dos quintos aos colegas do cargo de Oficial de 
Justiça Avaliador Federal. A ameaça aos servidores tem origem em decisão do 
Tribunal de Conta da União (TCU) que, em 2019, passou a notificar os tribunais 
federais para apresentarem informações e esclarecimentos sobre a acumulação 
dessas rubricas.
A questão foi julgada no Conselho da Justiça Federal (CJF) no dia 10 de fevereiro, 
com presença do Sintrajufe/RS, representado pela diretora Clarice Camargo, na 
sessão. O Conselho divergiu parcialmente do voto do relator, entendendo que não se 
pode tomar uma decisão antecipada sobre a legalidade da incorporação. O CJF 
deliberou que "uma vez ultimados os regulamentos e definidos por simples 
regularidade a ser corrigida, instaure-se então os competentes processos administra-
tivos para a defesa de interesse de cada situação específica em relação à providência 
antecipada pela Corte de Contas". Na assembleia, foi aprovada a autorização prévia 
para que o sindicato, caso necessário, encaminhe medida coletiva na defesa da 
manutenção do pagamento destas vantagens.

  Outro ponto tratado envolve o pagamento da vantagem do artigo 193 da 
Lei 8.112/1990 nos proventos de colegas aposentados ou que irão se 
aposentar com este direito, referente a manutenção, na aposentadoria, do 
valor recebido correspondente à função ou ao cargo em comissão. O TCU 
publicou, em julho de 2019, acórdão que suspenderia o pagamento, a que 
tinham direito servidores e servidoras que exerceram função de direção, 
chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão por cinco anos 
consecutivos ou dez anos interpolados até 18 de janeiro de 1995. A decisão 
do TCU vale apenas para colegas cuja aposentadoria ainda não foi homolo-
gada por aquele órgão – colegas cuja aposentadoria já foi homologada, não 
são afetados.
Na assembleia, foi aprovada a autorização para que o sindicato ingresse com 
as medidas necessárias para garantir o direito destes servidores. Em um 
primeiro momento, o encaminhamento é fazer a defesa individual desses 
colegas, pois a ameaça está ocorrendo quando é apreciada a aposentadoria 
do servidor no TCU, mas, de qualquer forma, a assembleia já autorizou o 
ingresso de medida coletiva caso seja necessária em análise envolvendo a 
assessoria jurídica, a direção do sindicato e os colegas sindicalizados 
envolvidos.

  Outra medida envolve o desconto previdenciário (PSS) sobre a 
Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) paga aos colegas do cargo 
de agente de segurança. Atualmente, o desconto é aplicado nos contrache-
ques de todos os servidores agentes de segurança, sendo considerado no 
cálculo da média das contribuições para quem se aposenta nessa condição, 
mas sem garantir o pagamento da GAS aos que se inativam com integrali-
dade e paridade.
A decisão da assembleia foi aprovar autorização ao Sintrajufe/RS de 
ingresso de medida judicial visando garantir a devolução e suspensão dos 
valores de PSS descontados sobre a GAS, com maior possibilidade de 
beneficiar os colegas que possuam direito a requerer a sua aposentadoria 
com base na regra da integralidade. A discussão foi remetida, ainda, ao 
Núcleo de Agentes de Segurança (NAS) que, em reunião, definiu que 
seriam encaminhados pedidos administrativos aos tribunais pela suspen-
são do pagamento e devolução dos valores. A ação judicial ficaria, assim, 
como uma alternativa posterior, que será pauta em reunião do NAS no dia 
6 de março.

  Ainda no ponto de autorização de medidas judiciais, foi debatida a 
emenda constitucional (EC) 103/2019, da reforma da Previdência, tanto 
em relação às regras para a aposentadoria quanto no que se refere à 
majoração das alíquotas previdenciárias. Após esclarecimentos realiza-
dos pelo advogado Carlos Guedes, foram aprovadas as seguintes propos-
tas sobre a EC 103: pedido de ingresso imediato do Sintrajufe/RS como 
amicus curiae em ações protocoladas por entidades associativas junto ao 
Supremo Tribunal Federal; e autorização de ingresso de medidas judiciais 
quanto aos termos da EC 103 diretamente pelo Sintrajufe/RS desde que 
avalizada pela assessoria jurídica e pela diretoria do sindicato, mediante 
análise minuciosa de eventuais riscos existentes quanto à  sucumbência. 
Caso haja riscos consideráveis ou divergência no encaminhamento de 
parte da direção ou da categoria, o tema deve ser pautado novamente em 
assembleia geral do sindicato.

  Outra ação debatida na assembleia, também já protocolada, busca a 
anulação da decisão do TRT4 de aplicar, a partir de novembro de 2019, as 
novas regras da contribuição previdenciária para os aposentados portado-
res de doença incapacitante. Após explanação do advogado, foi referenda-
do pela assembleia o ingresso dessa medida judicial.
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PSS sobre FC da JT: Sintrajufe 
conclui, com quinto lote, 
ajuizamento de ações de execução
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  O Sintrajufe/RS realizou, em 
fevereiro, o ajuizamento de ação de 
execução referente à ação judicial que 
conquistou a devolução de contribui-

  Os servidores do TRT4 tiveram 
judicialmente reconhecido o direito à 
devolução das contr ibuições 
previdenciárias que incidiram sobre 
funções comissionadas (FC) e cargos 
em comissão (CJ) no período de 
março de 1994 a 15 de dezembro de 
1998. Já haviam sido pagos adminis-

  No mutirão realizado pelo 
sindicato, foram contatados mais 
de 200 servidores e servidoras que 
possuem valores a receber e 
estavam desfiliados. Para ser 
incluído em algum dos lotes de 
execução,  era condição indispen-
sável estar filiado ao Sintrajufe/RS; 
os servidores e as servidoras 
sindicalizados já haviam sido 
incluídos nos quatro lotes anterio-
res.
Para localizar todos e todas que 
tinham direito aos valores da ação, 
o Sintrajufe/RS fez buscas por 
meio de todos os contatos disponí-
veis no gerenciador de dados da 
entidade, bem como em redes 

  Ações judiciais como essa, que 
em alguns casos revertem valores 
consideráveis aos colegas e às 
colegas, são apenas um dos 
b e n e f í c i o s  d a  f i l i a ç ã o  a o 
Sintrajufe/RS. Estar sindicaliza-
do fortalece a principal fer-
ramenta de luta dos trabalhadores 
e das trabalhadoras em defesa de 
direitos, seja essa luta feita nas 
ruas e no Congresso, seja junto às 
administrações dos tribunais, 
seja, inclusive, pela via de ações 
judiciais. Além dessa, que é a 
função central de uma entidade 
sindical comprometida com sua 

A ação

Mutirão SINDICALIZE-SE!

trativamente valores referentes ao 
período entre 16 de dezembro de 1998 
e outubro de 2002. A ação original foi 
protocolada em março de 2001.
Em outubro de 2018, o Sintrajufe/RS 
ingressou com o primeiro lote de 
execução (execução nº 5067116-
96.2018.4.04.7100), no qual não 

houve impugnação da União em 
relação aos valores pretendidos em 
nome dos servidores e das servidoras. 
A União manifestou concordância em 
relação ao montante principal 
executado e, assim, os valores sujeitos 
a pagamento por requisição de 
pequeno valor (até 60 salários 

mínimos) foram liberados aos 
servidores. Aqueles servidores que 
tinham valores sujeitos a pagamento 
por precatório (acima de 60 salários 
mínimos) possuem liberação de 
valores prevista para o segundo 
semestre de 2020. Os demais lotes 
permanecem tramitando.

sociais e a partir de consultas a ex-
colegas, amigos e familiares. Nos 
casos em que não houve sucesso 
nessa busca, o sindicato enviou uma 
solicitação formal à direção-geral 
do TRT4 solicitando encaminha-
mento de e-mail para os servidores 
e as servidoras com pedido de que 
entrassem em contato com a 
entidade com urgência. A partir 
desses caminhos, diversos colegas 
puderam ser contatados. Inclusive, 
em alguns casos, foi disponibiliza-
do atendimento domiciliar. O 
mutirão resultou não apenas no 
ajuizamento do quinto e último lote 
de execução, mas em diversas 
sindicalizações.

base, o Sintrajufe/RS oferece aos 
colegas assessorias jurídica e de 
saúde, convênios com descontos 
em produtos e serviços, entre 
outras vantagens.

Nesta edição do T-
Liga, o Sintrajufe/RS 
está lançando uma 
grande campanha de 
sindicalização. 

Veja todas as infor-
mações nas páginas 
11 e 12 e filie-se! 

ções previdenciárias incidentes sobre 
funções comissionadas (FCs) e cargos 
em comissão (CJs) na Justiça do 
Trabalho na década de 90. Após um 

grande mutirão, que contou com o 
trabalho conjunto de diretores e 
funcionários de diversas secretarias, o 
quinto e último lote foi concluído. O 

quinto lote foi distribuído com o número 
5007357-36.2020.4.04.7100, em 5 de 
fevereiro, em razão da prescrição, que 
ocorre em fevereiro de 2020.
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Para defender o serviço público, dia 18 
de março é dia de dizer não aos ataques!

Dia nacional de mobilizações e 
greves em defesa do serviço público

No RS, assembleia decidiu: 
paralisação dia 18 de março!

NO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, LUTA EM DEFESA 
DAS MULHERES TRABALHADORAS E PREPARAÇÃO PARA O DIA 18/03

Luta conjunta pelos direitos das mulheres

Acabamos de entrar no segundo ano de governo de Jair Bolsonaro (sem partido). E se há uma coisa que 2019 deixou claro é que, se não tivermos muita luta, o atual governo irá acabar com o serviço 
público e entregar o país. Semana a semana, às vezes dia a dia, enfileiram-se os ataques aos direitos da maioria da população e ao serviço público. Para enfrentar essa realidade, a luta precisa ser 

diária, mas algumas datas são momentos de potencialização dessa resistência. O 18 de março terá que ser um desses momentos.

  Ainda no final de novembro do ano 
passado, as centrais sindicais e federa-
ções, a Fenajufe inclusive, definiram o 18 
de março como um dia nacional de lutas. 
Participaram da plenária nove centrais: 
CUT, CTB, CGTB, CSB, CSP-
Conlutas, Força Sindical, Intersindical 
Instrumento de Luta, Intersindical e 
Nova Central. A decisão foi fazer do 18 

  O período que antecede o 18 de 
março também será  de grande 
movimentação nas ruas de todo o 
país. Uma grande mobilização 
nacional, vinculada ao Dia Inte-
rnacional das Mulheres, está sendo 
preparada para o dia 8 de março e para 
seu entorno. Em Porto Alegre, as 
mobilizações, debates e atividades 
diversas acontecem a partir do 8 de 
março e estendem-se até o dia 14, data 
que marcará os dois anos do assassina-
to de Marielle Franco.
No dia 8, estão previstas atividades de 
mobilização e culturais em parques e 
outras praças dos bairros e comunida-
des, com bancas de informações 
sobre direitos e chamada para a 
caminhada da semana. O Sintrajufe/RS 
está na organização de todas essas 
atividades e terá uma banca própria 
nas proximidades da Usina do 
Gasômetro, mobilizando para a 
marcha que será realizada no dia 9, no 
centro da cidade.

  Conforme a diretora do Sintrajufe/RS 
Naiara Malavota, o objetivo da série 
de atividades é construir atuações 
conjuntas com outras entidades do 
movimento sindical e popular que 
têm mulheres nas suas direções e 
atuação nas pautas feministas como 
objeto de luta: "Lutar isoladamente 
na atual conjuntura é ruim para o 
movimento sindical e popular, então 
tomamos a iniciativa de buscar 
outras entidades sindicais para 
realizarmos ações conjuntas nessas e em 
outras áreas. Começamos construindo 
essa, que estamos chamando de '1ª 
Jornada Feminista Plurisindical', em 

Redução salarial
A "PEC Emergencial"  (PEC 
186/2019), uma das propostas 
incluídas no Plano Mais Brasil, 
prevê, entre outras medidas, corte 
de salários e proporcional redução 
de jornada em até 25%. Esses cortes 
ficam autor izados  quando o 
governo se endivida para pagar 
despesas correntes, como salários e 
aposentadorias. Isso já aconteceu 
em 2019 e deve ocorrer novamente 
em 2020. Os cortes se aplicam ao 
Poder Executivo, Poder Judiciário, 
Poder Legislativo, Ministério 
Público da União, Conselho 
Nacional do Ministério Público e 
Defensoria Pública da União. Em 
novembro, o secretário de Fazenda 
do Ministério da Economia, 

  No Rio Grande do Sul, os trabalha-
dores e as trabalhadoras do Judiciário 
Federal e do Ministério Público da 
União realizaram assembleia geral no 
dia 1º de fevereiro, em pleno sábado 
de verão, para preparar a mobilização 
do dia 18 de março e eleger delegados 
à reunião ampliada da Fenajufe, que 
ocorre no dia 7 de março. Essa 

de março uma data nacional de paralisa-
ção, mobilização, protestos e greves, 
tendo como foco a defesa dos serviços 
públicos contra ataques representados 
por medidas como o Plano Mais Brasil, 
do qual faz parte a chamada PEC 
Emergencial (PEC 186/2019), e a luta 
contra as privatizações.
No início de dezembro, a Fenajufe 

também aprovou indicação para que 
todos os sindicatos vinculados à 
federação participem do dia de lutas. E 
mais: a orientação é pela construção de 
uma greve nacional no Judiciário. Os 
efeitos das políticas econômicas e 
sociais tanto do governo de Michel 
Temer (MDB) quanto de Bolsonaro e 
Paulo Guedes já estão sendo sentidos no 

Judiciário, o que torna uma resposta forte 
dos trabalhadores cada vez mais urgente. 
A emenda constitucional 95/2016, que 
congelou os investimentos públicos, é 
uma das partes centrais do problema, 
tendo aberto caminho e servido como 
pretexto para uma série de medidas de 
desmonte do serviço público, inclusive 
do Judiciário.

reunião da federação também terá 
como tema a organização da greve 
nacional.
Na assembleia, diversos colegas 
ressaltaram a necessidade de cons-
trução de unidade em torno das lutas 
urgentes dos trabalhadores e das 
trabalhadoras. Essa unidade deve ser 
construída tanto dentro da categoria 

quanto com o conjunto dos servido-
res públicos e dos trabalhadores do 
setor privado. A proposta apresenta-
da pela direção, de adesão à paralisa-
ção do dia 18 de março, foi aprovada 
sem votos contrários.
As atividades do dia 18 em Porto 
Alegre e no interior do estado, tanto 
específicas da categoria quanto em 

unidade com outros trabalhadores 
que estiverem mobilizados, estão 
sendo construídas com os sindicatos, 
movimentos e centrais sindicais, 
a lém da Frente de Servidores 
Públicos, da qual o Sintrajufe/RS faz 
parte. Quando estiverem definidas, 
serão divulgadas nos meios de 
comunicação do Sintrajufe/RS.

5 motivos para paralisar no dia 18 de março
Waldery Rodrigues Júnior, afirmou 
que o governo está pronto para reduzir 
salários dos servidores assim que a 
PEC for aprovada.

Proibição de progres-
são de carreiras
Outra das medidas incluídas na PEC 
Emergencial proíbe a reestruturação e 
progressão de carreiras, prejudicando 
diretamente tanto os antigos quanto os 
novos servidores. Essa proibição vale 
para os mesmos âmbitos que a redução 
salarial e também poderia ser colocada 
em vigor imediatamente após a 
aprovação da proposta.

Fim dos concursos 
públicos
A realização de concursos e as 

nomeações de novos servidores e 
servidoras também fica proibida pelo 
Plano Mais Brasil. Assim, aumenta a 
sobrecarga e a precarização nos 
locais de trabalho, prejudicando os 
servidores e, na ponta do processo, os 
usuários da Justiça e dos demais 
serviços públicos.

Integração dos inves-
timentos obrigatórios
A PEC 188/2019, conhecida como 
"PEC do Pacto Federativo", também 
faz parte do pacote de maldades do 
governo. Entre outras medidas, a 
proposta acaba com os investimentos 
mínimos em saúde e educação nos 
estados e municípios, criando um 
"mínimo conjunto" que, na prática, 
obrigará prefeitos e governadores a 

escolher entre investir na saúde ou na 
educação para a população.

Privatizações do que é 
propriedade de todos
O governo já botou em marcha o 
processo de privatização de diversas 
estatais. Fazem parte desse grupo, 
po r  exemplo ,  a  Empresa  de 
Tecnologia e Informações da 
Previdência (Dataprev), o Serviço 
Federal de Processamento de Dados 
(Serpro), a Telecomunicações 
Brasileiras S/A (Telebras) e os 
Correios. Outras estatais estão na 
mira, caso da Petrobras, cujos 
trabalhadores e trabalhadoras 
estiveram em greve por 20 dias e 
seguem mobilizados após a suspen-
são do movimento grevista.

março, mas teremos muitas outras 
ações para a frente, inclusive iniciati-
vas que ajudem a mobilizar para a 
paralisação do dia 18.  Nosso foco de 

ação é a interlocução com outras 
entidades e com o movimento 
popular, a otimização de recursos e 
a potencialização das pautas 
coletivas, buscando formas de 
resistirmos aos ataques do 
governo Bolsonaro e defendermos 
os serviços públicos. Ao mesmo 
tempo,  temos  uma grande 
preocupação em ampliar  a 
formação das mulheres de nossas 
entidades para a luta feminista e 

para a atuação sindical.  Nada mais 
apropriado do que usarmos o mês de 
março para avançarmos nesses dois 
eixos".

Transmissão ao vivo na página do Sintrajufe/RS no Facebook
  No dia 11 de março, às 15h, o 
Sintrajufe/RS irá real izar  uma 
transmissão ao vivo na página do 
sindicato no Facebook, tendo como 
tema a violência de gênero no mundo 

do trabalho, em um bate-papo com 
mulheres sindicalistas e especialistas 
na temática. O sindicato também está 
preparando a realização, em conjunto 
com sete outras entidades sindicais, 

de um seminário de formação 
sindical voltado para mulheres que 
atuem em sindicatos (dirigentes, 
diretoras de base, funcionárias das 
entidades e outras sindicalizadas).

Daniel Borges
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Caminhos da Ditadura 
mapeia locais de repressão e 
resistência em Porto Alegre
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   Apontar locais onde houve 
repressão e resistência à ditadura 
civil-militar na capital gaúcha: esse é 
o principal objetivo do mapa 
Caminhos da Ditadura em Porto 
Alegre, desenvolvido na plataforma 
Google Maps. O projeto surgiu 
em 2016, no curso de 
graduação em História da 
Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
(Ufrgs), a partir da 
proposta de criação de 
um plano de ensino para 
uma turma fictícia da 
educação básica, utilizando 
tecnologias de comunicação e 
informação. Foi desenvolvido no 
Laboratório de Usos Políticos do 
Passado (Lupa), da Ufrgs, pela então 
bolsista de iniciação científica e hoje 
historiadora e educadora social Anita 
Natividade Carneiro (foto), que 

continua a alimentar o mapa.
Todos os locais já aparecem em 
pesquisas, seja da academia, seja de 
jornais e revistas. Anita explica que 
não foi a arquivos; o que fez foi 
sistematizar as informações que 

estavam pulverizadas, reunindo-as 
nessa ferramenta pedagógica. 

Cada local recebe um mar-
cador, entre cinco pos-
síveis: ligados à repres-
são militar, à repressão 
civil, à resistência, à me-

mória da resistência e à 
memória da repressão. 

Além de foto, há um pequeno 
texto e links para informações 

adicionais. 
Até o momento, já foram detectados 
mais de 300 locais em Porto Alegre. 
Além de conhecidos centros de 
repressão, como o Palácio da Polícia e 
o presídio Feminino Madre Pelletier, 

há vários insuspeitos, como o 
Aeroporto Salgado Filho, onde presos 
eram torturados, e prédios residenciais 
em logradouros como Borges de 
Medeiros, Botafogo ou Souza Lobo, 
onde a polícia prendeu ou sequestrou 
militantes de esquerda. Como locais de 
resistência, aparecem, por exemplo, o 
Bar Ocidente e a Praça da Alfândega. A 
1ª Auditoria da 3ª Circunscrição 
Judiciária Militar está marcada como 
local de repressão, enquanto o 
Ministério Público Federal, como local 
de memória da resistência. Anita 
destaca que resistência nem sempre 
estava ligada a questões estritamente 
políticas, mas também que questionas-
sem a moral e os costumes da época, 

por exemplo. Ela cita o caso das irmãs 
que foram presas no cinema porque 
estavam usando minissaias considera-
das indecentes.
A partir de 2018, a fim de levar o 
assunto a um público mais amplo, 
Anita criou um perfil no Instagram. Em 
2019, foi realizado um percurso no 
Centro de Porto Alegre, onde foram 
apontados vários lugares marcados no 
mapa. Para Anita, "conhecer os 
espaços é conhecer a história da 
cidade" e também dar às pessoas o 
direito à história e à memória. Segundo 
ela, somente com informação é 
possível "defender a memória, a 
verdade e a justiça, para que nunca 
mais aconteça".

CONHEÇA O PROJETO
Site:  www.ufrgs.br/caminhosdaditaduraemportoalegre
Facebook:  www.facebook.com/caminhosdaditadurapoa 
Instagram: _  www.instagram.com/caminhosdaditadura poa

Divulgação

Google Maps



J U S T I Ç A  D O  T R A B A L H O

Sem diálogo com servidores, Grupo de Trabalho 
do CJST apresenta relatório sobre reforma 
administrativa e propõe reestruturação

  No final de 2019, um Grupo de 
Trabalho criado pelo Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT) apresentou relatório intitulado 
"Padronização da estrutura organizaci-
onal e de pessoal dos órgãos da Justiça 
do Trabalho de primeiro e segundo 
graus". O relatório parte de um aceite 
prévio da reforma administrativa que o 
governo de Jair Bolsonaro (sem 
partido) está propondo e chega a 
conclusões que apontam para a 
necessidade de "adequação" das 
estruturas organizacionais da Justiça 
do Trabalho. O relatório foi construído 
sem qualquer diálogo com os 
servidores e as servidoras, justamente 
o grupo mais afetado caso mudanças 
nesse âmbito sejam aplicadas.
Chama a atenção o aceite prévio da 
reforma trabalhista e da política de 
estrangulamento do serviço público 
com a emenda constitucional (EC) 
95/2016 aprofundada pelo pacote do 
ministro Paulo Guedes apresentado ao 
Congresso ainda em 2019. Trechos da 
apresentação não deixam dúvidas 
quanto à orientação do grupo: "(...) 
ponto que se afigura visível é que a 
conjunção de fatores como redução do 
quadro de pessoal, limitação à 
realização de novos concursos e a 
redução de casos novos ajuizados, 
constituem fatores de natural acomo-
dação da força de trabalho, convindo 
acompanhar esse movimento e intervir 
nos pontos necessários de adequação". 
Esta "adequação" prossegue e aponta 
para "padronização de unidades 
centralizadas, o limite mínimo de 
acervo (em relação a casos novos) para 
a manutenção de unidades de 1º grau e 
alguns marcos conceituais para 
definição de parâmetros que poderão 
ser empregados no cálculo da lotação 
de servidores e na designação de 
gratificações (funções de confiança).
Uma das formas pelas quais o CSJT 
orienta a "adequação" é a "centraliza-
ção", ou seja, a redução da autonomia 
das unidades e dos próprios servidores 
e servidoras. Por trás de um aparente 
abandono da ideia de criação de 

"supersecretarias", na verdade levanta 
essa medida como uma alternativa 
possível, desde que seja trilhado "o 
indispensável caminho metodológico 
do diagnóstico (ou mapeamento), 
seguido da detecção dos paradigmas e 
just ificativas,  que devem ser 
analisados para só então ser estabeleci-
da, oportunamente, a transformação 
almejada sustentada em uniformidade, 
estabilidade e efetividade". Não há 
menção, nesse ponto, a qualquer 
diálogo ou escuta junto à categoria ou 
às comunidades afetadas.
Conforme o relatório, algumas 
premissas devem guiar o prossegui-
mento dos debates em torno da 
necessidade de "padronização da 
estrutura" da Justiça do Trabalho. São 
18 pontos, vários dos quais atingem 
diretamente servidores e servidoras 
(veja quadro). Com esses e outros 
riscos sendo colocados na mesa sem 
ouvir os mais afetados, faz-se ainda 
mais necessária a intervenção dos 
sindicatos e da Fenajufe junto aos 
tribunais e conselhos. No Rio Grande 
do Sul, o Sintrajufe/RS tem se mantido 
em contato com a administração do 
TRT4 e solicitado que, quaisquer que 
sejam as medidas aventadas no sentido 
de reestruturações do órgão, o 
sindicato e a categoria sejam consulta-
dos e ouvidos. No entanto, na semana 
de fechamento deste boletim, mais 
uma vez a administração do TRT4 
encaminhou medidas sem prévio 
diálogo com o sindicato. 
A Corregedoria remeteu mensagem a 
unidades para que indicassem, no 
prazo de 48 horas, dentre os respecti-
vos servidores, aquele (s) que deverá 
(ão) integrar a equipe do Serviço de 
Apoio Temporário (SAT) para ser 
colocado à disposição daquela 
Corregedoria e atuar, remotamente, 
em favor de outra unidade. Esta 
medida seria exigida das unidades 
cujo quadro de pessoal se mostre 
superior à lotação "histórica". Esse 
assunto será tratado em audiência 
com representantes da administração 
do TRT4.
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Veja algumas premissas apontadas no relatório 
e seus possíveis efeitos para a categoria:

Premissa: Possíveis efeitos:

Reavaliação das unidades 
judiciárias "identificadas com 
variáveis inferiores ao mínimo 

estabelecido"

Revisão dos padrões atuais de 
atribuição de gratificações 

(isonomia, foco nas atividades de 
gestão, definição de atribuição 

da gratificação)

"O teletrabalho deve ser 
considerado para a 

reestruturação de unidades"e o 
trabalho à distância deve ser 

normatizado

‘‘A FC-4 de Secretário de 
Audiências precisa ser revista ou 
devem ser agregadas atribuições 

de análise de processos’’

‘‘É necessário repensar a 
atividade do Oficial de Justiça 
para que atue de forma mais 

abrangente a serviço da atividade 
jurisdicional, atuando, por 
exemplo, em atividades de 

pesquisa patrimonial’’

Padronizar as atividades no fluxo 
de trabalho das unidades 

judiciárias

Intensificação de estudo "no 
sentido de que a função de 

calculista seja mais bem 
avaliada". Concentração das 
atividades em contadorias e 

padronização dessas atividades

No RS, a atual gestão do TRT4 
afirma não cogitar a extinção de 

unidades, mas sim a ampliação do 
trabalho remoto. Essa modalidade 
possibilita outras configurações de 

organização do trabalho, mas é 
preciso garantir que não ocorram 

sem diálogo com sindicato e 
categoria, bem como seja 

contemplado estudo de impacto na 
saúde dos servidores e das 

servidoras e no atendimento aos 
jurisdicionados.

Revisão dos padrões atuais de 
atribuição de gratificações 

(isonomia, foco nas atividades de 
gestão, definição de atribuição da 

gratificação). O CSJT antecipa-se à 
reforma administrativa para atacar 
as gratificações dos servidores e 
das servidoras, desconsiderando, 

inclusive, as especificidades e 
necessidades de cada local.

Embora certos mecanismos de 
padronização dos fluxos de 
trabalho sejam importantes, 

preocupa a ausência de citação às 
especificidades das unidades e 
locais de trabalho, que devem 

sempre ser consideradas.

No caso do RS, cria-se o risco de 
retirada dos calculistas do interior 
do estado e concentração em Porto 
Alegre, enfraquecendo as unidades 

judiciárias de fora da capital e 
prejudicando servidores e 

servidoras que exercem essas 
tarefas. Além disso, a proposta 

aponta para a extinção de funções.

Preocupa a possibilidade de 
utilização do teletrabalho não como 

um instrumento de melhoria da 
gestão e da qualidade de trabalho, 

mas como estratégia para o 
fechamento de unidades judiciárias 

e transferência de custos para 
servidores e servidoras. Além disso, 

a migração para teletrabalho é 
sempre vinculada a aumento na 

carga de trabalho.

Com a sugestão de medidas que 
enfraquecem as secretarias ou 

ampliam sua carga de trabalho, o 
CSJT mira a criação de 

"supersecretaria"ou a imposição de 
sobrecarga a servidores e 
servidoras desses setores.

Os oficiais de justiça podem ter 
suas funções ampliadas, gerando 
sobrecarga de trabalho para um 
segmento da categoria que já 
enfrenta dificuldades como os 

riscos à segurança, o isolamento e 
índices mais graves de problemas 

de saúde.

Leandro Dóro
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J U S T I Ç A   F E D E R A L

Atual gestão do TRF4, na contramão 
das anteriores, não devolve valores 
da Unimed em 2019

Estudo e dados oficiais apontam sobras

  Em todas as reuniões com as 
diferentes administrações do 
Judiciário Federal e do Ministério 
Público da União no Rio Grande do 
Sul, o Sintrajufe/RS tem ressaltado a 
necessidade de união em torno do 
enfrentamento à emenda constitucio-
nal (EC) 95/2016, que congelou os 
investimentos públicos. Enquanto a 
política das administrações, de modo 

  Conforme dados enviados pelo 
TRF4 a associações de magistrados 
que também cobraram a devolução 
de valores, em 2019 houve a 
suplementação de R$ 13,4 milhões 
para a Justiça Federal da 4ª Região 
destinados à cobertura dos custos do 
programa de assistência à saúde. O 
TRF4 previa uma sobra de R$ 10 
milhões desses valores. Ainda com 
base nos dados do TRF4, a soma dos 
recursos do auxílio-saúde e a 
manutenção e participação dos 
servidores e magistrados em 2019 
representaria R$ 61,8 milhões, 
enquanto as despesas realizadas no 
mesmo ano alcançaram os R$ 61,4 
milhões. Entre despesas e receitas, 
houve, portanto, um saldo de cerca 
de R$ 450 mil. O pagamento dos 
serviços de saúde se dá com a soma 
dos valores do auxílio – para aqueles 
servidores que não optaram pela 
contratação de outra prestadora – e a 

geral, tem sido de cortar gastos para 
adaptar-se à realidade, o sindicato 
defende a busca por transformar essa 
realidade de forma conjunta. Além 
dessa postura, entre o final de 2019 e o 
início de 2020, os servidores e as 
servidoras da Justiça Federal foram 
penalizados por uma decisão da atual 
gestão, que quebrou uma tradição de 
pelo menos dez anos e decidiu não 

participação dos servidores no 
custeio (exames e procedimentos). 
Fora isso, os servidores e magistra-
dos arcam com mensalidade para a 
Unimed com recursos advindos dos 
próprios salários. Há, ainda, a 
possibilidade de suplementações 
como a ocorrida em 2019.
No final do ano, o Sintrajufe/RS 
encomendou um estudo junto ao 
economista Washington Luiz Moura 
Lima para avaliar as possíveis 
sobras. O estudo apontou que, de 
fato, há valores sobrantes que 
poderiam ter sido devolvidos aos 
servidores. Na Justiça Federal de 
Primeiro Grau na 4ª Região, a 
dotação orçamentár ia  inicial 
destinada para Assistência Médica e 
Odontológica, em 2019, foi de R$ 
176,1 milhões. Durante o ano, 
recebeu R$ 33,2 milhões de créditos 
suplementares, portanto, com um 
total disponível, ou autorizado, de 

gastos de R$ 180,5 milhões. Até 30 
de novembro, R$ 161,1 milhões 
haviam sido liquidados, equivalendo 
a 76,95%. Como nessa data o 
percentual ideal era de 91,01% – 
número de dias do ano divididos pelo 
total do ano –, havia um saldo de 
14,06%, correspondentes a R$ 22,6 
milhões.
No TRF4, a dotação inicial era de R$ 
7,1 milhões. O tribunal recebeu R$ 
2,5 milhões de créditos suplementa-
res, chegando, assim, a um total 
autorizado de R$ 9,6 milhões. Até 30 
de novembro, haviam sido liquida-
dos R$ 7,2 milhões. Como o 
percentual ideal de gastos é de 
91,01%, havia um saldo de 15,45%, 
equivalentes a R$ 1,1 milhões.
Nas diversas reuniões realizadas em 
torno desse tema, a administração 
negou a devolução dos valores. O 
sindicato oficiou o TRF4 solicitando 
a devolução, tendo recebido como 

resposta que o programa de saúde da 
4ª Região "encontra-se em situação 
deficitária, sendo necessária, para 
sua manutenção, abertura de créditos 
adicionais com fontes de cancela-
mento dos orçamentos das unidades 
da 4ª Região, de modo que o saldo 
final estimado na programação de 
assistência médica é oriundo 
exc lus ivamen te  de  r ecu r sos 
públicos". Assim, conforme a 
decisão, os recursos "não são 
passíveis de devolução porque trata-
se de recursos públicos". Conforme a 
administração, o que sobra são 
valores do orçamento do tribunal, e 
não do pagamento da Unimed pelos 
servidores e juízes. Trata-se de um 
entendimento que contraria a análise 
feita por variadas administrações do 
tribunal ao longo dos últimos anos. 
O Sintrajufe/RS segue monitorando 
o destino desses valores no ano de 
2020.

devolver aos servidores os valores 
sobrantes do pagamento da Unimed.
Desde  novembro de  2019,  o 
Sintrajufe/RS vinha cobrado da 
administração do TRF4 e da Direção 
do Foro da Seção Judiciária a 
devolução dos valores referentes à 
participação no custeio dos serviços 
contratados junto à Unimed. Nas 
diversas reuniões em torno do tema, 

os representantes do sindicato têm 
ressaltado que, embora pudesse não 
se tratar de grandes somas de 
dinheiro, esses recursos eram 
esperados pelos colegas e represen-
tariam um desafogo em meio a um 
momento de diversas ameaças e 
perdas – inclusive salariais, como o 
aumento da alíquota previdenciária a 
partir de março.

Documento 
enviado pelo 
TRF4 a 
associações de
magistrados, 
detalhando os 
valores referentes 
à assistência 
médica



Sintrajufe lança campanha 
por novos sindicalizados e sindicalizadas 
e autorização de desconto da mensalidade 
em conta corrente, se necessário

Por precaução, sindicalizados devem autorizar 
formalmente o débito em conta bancária 
da mensalidade caso haja impedimento via folha

Veja como aderir à campanha 
e concorrer a diversos prêmios

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO 
FINANCIADA COM "ECONOMIA" 
DOS DIRETORES AINDA 
SEM LIBERAÇÃO

  O ano de 2020 começou como 2019 
terminou: com ataques do governo 
aos trabalhadores e à nossa principal 
ferramenta de luta, os sindicatos. Para 
além de declarações agressivas, Jair 
Bolsonaro (sem partido), Paulo 
Guedes e os outros líderes do atual 

  Em março de 2019, o governo federal 
publicou a Medida Provisória 
873/2019, que impedia o desconto em 
folha salarial da contribuição sindical, 
com exceção dos trabalhadores que 
expressassem individualmente seu 
consentimento com essa cobrança. A 
MP não foi votada no Congresso e 
acabou expirando e perdendo validade 
no final de junho, mas, nos meses em 
que teve vigência, provocou estragos 
em diversos sindicatos. É o caso do 
Sindicato dos Municipários de Porto 
Alegre (Simpa): o prefeito Nelson 
Marchenzan Júnior (PSDB) determi-

A campanha de sindicalização e autorização do débito em conta oferecerá diversos prêmios, incluindo três 
vouchers de viagens. Para concorrer aos prêmios, os colegas não sindicalizados precisam filiar-se ao 
Sintrajufe/RS. Para os que já estão filiados, basta preencher e entregar ao sindicato a ficha de recadastramento 
com atualização de dados e autorização para débito em conta da mensalidade. As datas dos sorteios e o regula-
mento completo serão divulgados no site do sindicato. As autorizações e as fichas de filiação serão disponibiliza-
das e devem ser entregues ao sindicato das seguintes formas:

   Ao mesmo tempo, o Sintrajufe/RS 
lança uma campanha de sindicaliza-
ção para novos filiados. Todos os 
filiados, novos e antigos (neste caso, 
desde que autorizem o débito em 
conta da mensalidade), irão 
concorrer a vouchers para viagens e 
a diversos outros prêmios que serão 
sorteados nos próximos meses. A 
campanha está sendo financiada 
com recursos oriundos da "econo-
mia" forçada com os dirigentes cujas 
liberações ainda não foram concluí-
das. Mas os prêmios são apenas 
benefícios extras, já que estar filiado 
ao Sintrajufe/RS já traz diversas 
vantagens, como as assessorias 
jurídica e de saúde, os convênios 
oferecidos, a possibilidade de uso 
dos alojamentos e do Salão Multi-
cultural Alê Junqueira, descontos em 
oficinas de cultura, entre outras.
Sindicalizar-se ao Sintrajufe/RS é, 
acima de tudo, reconhecer-se como 
parte de uma categoria de luta e que 
defende coletivamente seus interesses 
e necessidades. Também é saber-se 
integrante da classe trabalhadora e 
fortalecer um importante instrumen-
to de defesa de direitos de todos.
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governo têm costurado medidas que 
buscam, ao mesmo tempo, retirar 
direitos dos trabalhadores e enfraque-
cer sua representação nos sindicatos e, 
assim, sua capacidade de resistir. O 
momento, portanto, é grave, e é 
urgente fortalecer as entidades que de 

fato atuam em defesa dos interesses 
da maioria da população. O Sintrajufe/RS 
está, assim, chamando os trabalhado-
res e as trabalhadoras do Judiciário 
Federal e do Ministério Público da 
União para juntarem-se ao sindicato e 
fortalecerem nossa luta. São duas 

campanhas que caminham juntas: a 
ampliação das filiações e a autoriza-
ção, inclusive dos já filiados, para que 
o desconto das mensalidades seja 
feito via débito em conta, exclusiva-
mente no caso de alguma ação do 
governo impedir o desconto em folha. 

nou a aplicação da MP e, assim, o 
sindicato perdeu boa parte de suas 
receitas de uma hora para a outra, 
prejudicando todas as atividades da 
entidade e a representação qualificada 
dos trabalhadores e das trabalhadoras 
do município. A decisão acabou 
revertida judicialmente. No Judiciário, 
a medida provisória acabou não sendo 
aplicada.
No Paraná, o ataque aos sindicatos pela 
via do estrangulamento financeiro 
chegou no final de 2019: o governo 
estadual, comandado por Ratinho Jr. 
(PSD), editou o Decreto 3793, que 

estabelece um programa de recadastra-
mento aos servidores ativos e 
aposentados para validação dos 
descontos feitos na folha de pagamen-
to. O processo instaura diversas etapas 
burocráticas (virtual e presencial), para 
manutenção de mensalidades já 
autorizadas pelos  trabalhadores.
No nível federal, embora a MP tenha 
perdido efetividade no dia 28 de junho 
de 2019, a sanha do atual governo 
contra os trabalhadores pressupõe que 
também os sindicatos sejam atacados, 
de forma que não se descarta nova 
investida desse tipo, ferindo uma vez 

mais a autonomia sindical e o direito de 
representação dos trabalhadores. Por 
isso, para proteger nossa capacidade de 
res i s tênc ia  e  organização ,  o 
Sintrajufe/RS está chamando a 
categoria para que todos autorizem, 
nominalmente, o débito em conta 
bancária da mensalidade caso haja 
impedimento via folha por conta de 
uma medida governamental. Trata-se 
de uma medida preventiva, de forma 
que, caso haja algum ataque nesse 
sentido, possamos seguir atuando 
normalmente em defesa dos direitos da 
categoria.

COMO RECEBER AS FICHAS Como enviar ao sindicato

Aposentados (Porto 
Alegre e interior), 
afastados (Porto 
Alegre e interior), JE 
interior e MPU interior

JT interior 
e JF interior

Servidores ativos 
de Porto Alegre

Sintrajufe/RS realizará 
passagens nos locais de 
trabalho para 
disponibilização das fichas

As fichas serão recolhidas 
nos locais de trabalho

As fichas serão enviadas 
aos colegas por e-mail ou 
devem ser impressas 
diretamente do site do 
sindicato

Serão enviadas junto com o 
boletim T-Liga no início de 
março; serão enviados 
também envelopes com selo 
para o envio de volta ao 
sindicato

As fichas preenchidas 
devem ser enviadas pelos 
Correios para o 
Sintrajufe/RS (rua Marcílio 
Dias, 660, CEP 90130-000)

Onde há direções de base, as 
fichas preenchidas devem 
ser entregues aos 
diretores; onde não há, as 
fichas devem ser enviadas 
pelos Correios para o 
Sintrajufe/RS (rua Marcílio 
Dias, 660, CEP 90130-000)




