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INFORMATIVO

REFORMA PRA QUEM?
Prevista para ser votada no próximo dia 19 de fevereiro a reforma da
previdência coloca em risco a presente e as futuras gerações.
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PEC 287: MOBILIZAÇÃO MÁXIMA CONTRA O FIM DA
PREVIDÊNCIA PÚBLICA!

Mobilização foi intensificada em novembro, mantida em dezembro e janeiro, e tende a chegar
ao máximo em fevereiro
Desde o anúncio da votação para o final de
novembro, o SINDJUFE-BA, outros sindicatos,
movimentos sociais e Centrais Sindicais
intensificaram a mobilização contra a PEC. O
governo estava blefando sobre conseguir aprová-la
em novembro, e sem chance, adiou a votação para
dezembro reforçando o jogo sujo para convencer a
população sobre as mentiras veiculadas em
propagandas pagas com nosso dinheiro, e
intensificou também a compra de votos e ameaças
a quem se recusar a ajudá-lo. Ainda assim, sem
voto, adiou para o dia 19/02 essa votação.
Muito foi feito pelo SINDJUFE-BA nesse período,
com participação maciça da categoria nas
paralisações de novembro e dezembro indo em
peso aos atos públicos nas ruas e aeroportos, na
capital e interior.
"Participamos de protesto na festa da Lavagem do
Bonfim, e repetiremos o ato no Carnaval. Estamos
quinzenalmente na Rádio Metrópole às 7 horas da

manhã, e produzindo adesivos de carro, e também
outdoor junto a outras Entidades", afirmou a
coordenadora Denise Carneiro.
GREVE GERAL
O ano se inicia com nova estratégia de marketing
mentiroso do governo, com utilização intensa de
redes sociais e ameaça do Ministro Marun de
boicote a Estados cuja bancada se recusar a ajudar
o governo. Os/as trabalhadores/as não
descansaram e desde o início de janeiro estão
reconstruindo a mobilização, que tende a alcançar
seu ápice em meado de fevereiro, com protesto
durante o carnaval, mais atos no aeroporto e
caravana a Brasília no dia da votação.
O SINDJUFE-BA confia que essa reforma não será
aprovada, mas sabe que para isso é necessária
uma ampla unidade dos trabalhadores e
trabalhadoras nessa guerra de classe instaurada
no Brasil. Nesse sentido, uma GREVE GERAL ainda
para o primeiro trimestre precisa ser construída.

CARAVANA À BRASÍLIA
NO DIA 19/02

Vamos ocupar a Capital
Federal contra a Reforma da
Previdência!!!

Os interessados/as devem
informar nome, telefone,
órgão e cidade e enviar
para o e-mail:
cadastro@sindjufeba.org.br
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NÚCLEOS

APOSENTADOS REATIVAM SEU NÚCLEO NO
SINDICATO

SINDJUFE-BA CRIA NOVO NÚCLEO,
AGORA DE ESTUDOS

Criação de Núcleos temáticos é iniciativa democrática do SINDJUFE-BA para chamar a base a se
organizar a partir de temas de sua preferência, ao lado do sindicato. Já existem diversos Núcleos em
pleno funcionamento. Agora o SINDJUFE cria o
NÚCLEO DE ESTUDOS SINDICAIS, com foco em estudos e debates amplos, desde assuntos acadêmicos
relacionados à área judicial e política, e também
cotidiano e economia.
Primeira atividade
A atividade de lançamento deste Núcleo será o DEBATE SOBRE PROJETOS DE INTERESSE DOS TRABALHADORES PÚBLICOS, QUE ESTÃO TRAMITANDO NO
CONGRESSO NACIONAL. Pedimos ao DIAP para
indicar o assessor parlamentar para ministrar esse
debate, que ocorrerá, a princípio, na JF, TRT E TRE.
Haverá material e Certificado de Participação para
quem se inscrever. O vídeo ficará disponível em
nosso canal no youtube.
Se inscreva logo e aguarde a definição de data. O
horário será definido em ENQUETE feita entre os
servidores/as dos órgãos.

A recomposição da Diretoria ocorrida no final de
2017, com a inserção de uma servidora aposentada
do TRT, Aldacy Pinho, foi o desfecho esperado dessa
primeira etapa do retorno dos aposentados ao
SINDJUFE-BA.
O Núcleo dos Aposentados (NUAPE), ligado à Coordenação de Aposentados, tem promovido diversas
atividades desde meados do ano. Caminhada, Café da
Manhã com vivências, encontro no Clube da Entidade,
palestras, almoço de confraternização de final de ano,
visitas a colegas etc. Agora os aposentados têm marcado presença nas atividades sindicais, assembleias e se
sentem mais acolhidos pela sua entidade sindical.
Agora os nossos colegas aposentados estão preparando novas atividades entre elas um cronograma de
visitas aos outros colegas já aposentados, e também um encontro entre aposentados e préaposentados, para haver repasse de experiências e
vivências dessa nova etapa da vida laboral da
categoria.

NÚCLEO DE TÉCNICOS SEGUE NA MOBILIZAÇÃO PELO NS E REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Das orientações da FEDERAÇÃO sobre iniciativas em prol do NS, o NUCTEC, junto com o SINDJUFE-BA, já realizou
quase todas, desde 2016, e seguem juntos também na luta geral pela revogação da reforma trabalhista e
contra a reforma da previdência.
Em 2017, várias cartas já foram enviadas aos magistrados federais baianos, e foram realizadas visitas aos órgãos.
O SINDJUFE-BA foi o único sindicato que conseguiu direito de resposta a uma nota da ANAJUS no jornal Correio
Brasiliense em 2017 que expunha dados falaciosos sobre a mudança do nível de escolaridade para ingresso no
cargo. Chamando a categoria à unidade e respeito às decisões dos seus fóruns representativos, o SINDJUFE-BA
segue presente em todas as lutas específicas e gerais.
O NUCTEC vem realizando seminários e visitas, além de estar no dia a dia da luta contra as reformas.
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VITÓRIA! SERVIDORES DO TRE COMEMORAM DEVOLUÇÃO DAS HORAS
TRABALHADAS

(pela Comissão Nacional), faixas, cartazes, ofícios
à OAB, MP, Ato na Assembleia Legislativa da
Bahia, ato em um dos locais ameaçados de
perder zonas, mas nada adiantou para mudar a
decisão de Gilmar Mendes que deixou sua marca
na passagem pelo TSE. O número de zonas a
serem extintas foi bastante reduzido, mas,
mesmo assim os eleitores sairam perdendo.

Em outubro de 2017 o Pleno do TRE - BA aprovou,
por unanimidade, a devolução das horas do
banco e das 2 horas retiradas a mais em cada
folga para os servidores do TRE-BA. A definição do Pleno ocorreu depois de aproximadamente 1 ano de
luta da categoria por
meio de
ações e mobilizações conjuntas
coordenadas pela
Comissão
de Banco
de Horas da qual o sindicato faz parte.
Ao longo dos últimos meses, o SINDJUFE-BA,
sempre junto com os servidores da Comissão
formada para tratar deste assunto esteve à frente
de uma grande mobilização, que incluiu algumas
estratégias, como: passagem em salas,
confecções de requerimentos, memoriais,
camisas, cartazes, faixas, memorial, visita aos
magistrados e o mais importante, a união com os
servidores da capital e do interior.
Após a sustentação oral feita pelo advogado do
sindicato, Cláudio Andrade, na sessão do Pleno
que tratou sobre esses pleitos, os servidores
puderam comemorar mais essa vitória.
O SINDJUFE-BA, parabeniza a todos
que
participaram disso e chama a todos e
todas para se juntarem ao sindicato na luta por
outras demandas do Tribunal.
VEJA OUTRAS AÇÕES:
- Rezoneamento;
Mais uma demanda, dessa vez sem vitória, foi a
luta para não extinguir Zonas Eleitorais no interior.
Várias ações foram feitas, incluindo visita ao TSE

- Jornada das 6h;
Foram meses de muita mobilização com
assembleias
setoriais, estudos, reuniões,
mesas de negociação e abordagem de
magistrados,
que resultaram na volta da
jornada de 6h para os servidores no TRE.
A campanha de mobilização da comissão,
composta pelo SINDJUFE-BA e servi-dores foi
fundamental pela garantia do pleito.
“Produtividade tem haver com comprometimento. A Jornada
de 6h não significa
trabalhar menos, mas melhor”, disse em sua
fala no Pleno, o servidor Juvenal Junior.
- Saúde em Debate
Em setembro DE 2017 o SINDJUFE-BA realizou o
seminário “A Saúde em debate” no TRE, tema
muito caro aos servidores deste órgão.Esse
debate representou o primeiro passo no sentido
de colaborar com a discussão sobre saúde e
plano de autogestão nesse órgão, único do PJU na
Bahia que não o possui.
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NÚCLEOS

(continuação)

QUESTÃO DE GÊNERO: O QUE VOCÊ PRECISA
SABER

Esse assunto não é novo. Mas tem suscitado polêmica
como se fosse um monstro surgido de supetão a atacar a
“família tradicional brasileira”... A paixão é tanta e tão fraco
o motivo, que para suscitar esse ódio os líderes precisam
lotar a net com vídeos recheados de mentiras muitas vezes
obscenas e virulentas.
Vamos aos conceitos:
A "ideologia de gênero" é uma expressão usada pelos
críticos da ideia de que os gêneros são, na realidade,
construções sociais.
O que são essas “construções sociais”?
Desde antes do nascimento o bebê já tem seu enxoval
com a cor atribuída ao o seu “sexo biológico”. Se for
menina, rosa, se for menino, azul. Na infância a menina é
ensinada a brincar de boneca, de casinha, e ela é ensinada
a brincar dentro de casa. O menino é ensinado a brincar
de bola, de carro, de jogos, bicicleta, etc, e estimulado a
brincar fora de casa. Tudo isso junto faz parte da
construção social dos papéis que ambos irão representar na vida adulta. Isso é construção social do
gênero das pessoas.
Notem que em nenhum momento se cogita perguntar à
criança qual a cor que ela prefere vestir nem qual o brinquedo ela prefere brincar. Há um “molde” preparado pela
sociedade para enquadrar as pessoas desde antes do
nas-cimento. Essa construção social se reflete em todas as relações pessoais e se reflete em todos os seus
aspetos (emprego, tarefas domésticas, salário, papéis etc).
A pessoa é obrigada a se enquadrar nesse molde, ou será
discriminada, inclusive pela sua família. O assassinato de
quem não se “enquadre” é permitido ainda hoje em alguns
países onde a religião detém poder político. No Brasil, até o
século passado era normal a própria família assassinar ou
banir os filhos homossexuais. Agora, apesar de ainda
haver esses casos na família, os assassinatos passaram
para o la-do de fora, e quase sempre com requintes de
crueldade. Já para as mulheres e crianças a maioria da
violência ainda ocorre dentro de casa. Isso tem ligação
direta com a sociedade patriarcal que criou e perpetuou essa construção de gênero.
O Núcleo Contra Opressões, criado pelo SINDJUFEBA realizará debate sobre esse tema em março, já
que ele se relaciona com o feminicídio em ascensão
no Brasil, Nada substitui um debate presencial.
Recomendamos aparecer.

Muitos jovens se suicidam por se reconhecer “diferente”
em uma sociedade de padrões pre-definidos, e por isso e
ser vítima de preconceito e violência e terror desde infância, escola, trabalho, ruas.
Se uma construção social força uma hierarquia entre
seres, hierarquia essa que discrimina os diferentes, essa construção precisa acabar. E o lugar
de se desconstruir isso é na escola e também na família. É
isso que o ensino de “ideologia de gênero” vem
combater: a violência às pessoas que não se moldem ao padrão social imposto a elas.
Há um mito de que os defensores dessa discussão
pretendem obrigar a “troca de sexo” generalizada.
Isso não é verdade.
Não podemos esquecer que a menos de 100 anos havia
quem condenasse o casamento interracial. Hoje isso nem
se comenta, mas é preciso reavivar a memória para analisarmos com mais propriedade o avanço que vivenciamos
desde o final do século passado. Há 50 anos pessoas defendiam o direito ao divórcio, e eram combatidos. Há 10
anos pessoas defendiam o direito ao casamento homossexual, e eram combatidos. O tempo mostrou que o
casamento “tradicional” não acabou ao se abrir o direito ao
divórcio nem o direito a pessoas do mesmo sexo também
se casarem. Da mesma forma a discussão sobre “ideologia
de gênero” é apenas mais um passo para se ampliar as liberdades e direitos individuais e reduzir a violência e morte
originada nos preconceitos.
Respeitar a quem quer e a quem não quer seguir o padrão
ensinado. Isso é ideologia de gênero.
Participe desse debate!
Para fazer parte do grupo de Whatsaap do Núcleo
Contra Opressões, mande msg para:
Denise Carneiro - (71) 99201-3219
Gésner Braga - (71) 98812-0203
Bárbara Alves - (71) 99619-4114
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SINDJUFE-BA INTENSIFICA COMBATE AO ASSÉDIO MORAL E
DEFESA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Como ofensiva em combate ao assédio moral e em
defesa das condições de trabalho e saúde do servidor, o SINDJUFE-BA continuou no ano de 2017 as
visitas nas Subseções do interior do Estado, agora
acompanhado por um advogado e um psicólogo. A
visita que começou por Feira de Santana e passou
por Alagoinhas faz parte de uma série de medidas
que visa proteção ao trabalhador, e continuará em
outras cidades.
Desde a visita ao STF (set/17) quando foi exposto a
pesquisa sobre saúde pelo Sintrajufe-RS – nosso
sindicato começou a intensificar luta no combate
ao assédio moral e melhor qualidade de vida para
o servidor.
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Nas idas do SINDJUFE-BA ao interior da Bahia, as
queixas dos servidores mostraram que a pesquisa
de saúde está correta e que esse mal não se restringe somente ao Rio Grande do Sul. O assédio
moral tem afetado muitos/as servidores/as que
têm tido a sua saúde física e mental prejudicada.
Esse primeiro levantamento executado junto com
o psicólogo foi fundamental para identificação dos
números e dos indícios desse mal.
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Uma das principais preocupações que o SINDJUFEBA tem tido é com relação à saúde do servidor. A
exemplo disso, é que nos últimos meses o sindicato tem intensificado os estudos sobre a solução para as questões de saúde no TRE, inclusive
discutindo sobre plano de autogestão no único
Tribunal que até então não possui, e o aprimoramento nos demais planos existentes no TRT e
JF.
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Foram criadas nas últimas assembleias setoriais
nos Tribunais, Comissões de Saúde que serão
responsáveis por recolher e sistematizar as principais queixas existentes relatadas pelos
servidores. E nos próximos meses, uma pesquisa
será disponibilizada que ajudará o sindicato a
atuar em cima dos problemas.
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SINDJUFE-BA GANHA

CURTAS

NOVOS DIRETORES

A Assembleia do dia 24/11 – uma das
mais representativas de todo o ano aprovou a RECOMPOSIÇÃO DA
DIRETORIA, de acordo com o previsto no
Estatuto da Entidade.
Confira abaixo os novos diretores:
Jefferson Freitas – servidor do TRT5,
para a pasta de Coordenação de
administração e Finanças. Para a pasta
de Imprensa e Comunicação tivemos
três eleitos: Carla Minola - servidora do
TRE no Interior, Godofredo - Servidor do
TRT da Capital, e Albanir Bezerra servidor da Justiça Federal da Capital.
Para a Formação Política tivemos dois
eleitos: Israel Almeida, servidor do TRE
e Wellington Santana – Servidor do TRT
de Itaberaba. Para a pasta dos
Aposentados tivemos a eleição de
Aldacy Pinho – Aposentada pelo TRT.
Para a pasta de Coordenação de
Trabalho e Saúde foi eleita Sabrina
Vanzella - servidora da Justiça Federal.
chegada recentemente ao Estado. Para
reforçar o time da Coordenação Jurídica
vem Luís Augusto - servidor da Justiça
Federal. Para maior atenção aos colegas
do interior veio Fernanda Portela servidora do TRE.

| OLIMPÍADAS TRT

Em 2017, a delegação do TRT 5
contou com 18 delegados
inscritos e ficou em 13° lugar,
nas Olimpíadas da Justiça do
Trabalho realizada pela
Anastra, no Espirito Santo. A
comissão chama os colegas
com o objetivo de estimular a participação da
para
ajudarem na divulgação deste ano que ocorrerá em Santa Catarina.
categoria nas Olimpíadas
| LAVAGEM DO BONFIM

QUEM TEM FÉ VAI À LUTA! O
"Bloco dos Lutadores" saiu na
tradicional Lavagem do Bonfim
para enfatizar mais uma vez, o
nosso NÃO a Reforma da Previdência. O ato se iniciou em
frente ao ele-vador Lacerda e
culminou na igreja do Senhor do
Bonfim.
O evento que reuniu milhares de pessoas foi marcado pela presença dos trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia que
foram vestidos com camisas padronizadas e hastearam bandeiras, cartazes e faixas, afirmando que nossa luta não vai descansar
nem por um segundo. O Sindjufe-BA, SINASEFE, CSP-Conlutas,
Auditoria Cidadã da Dívida, MSTB, Pajeú, MLB, Fórum das ADs,
Afronte e Aduneb foram algumas das entidades apoiadoras.

ASSEMBLEIA APROVA REDUZIR
NÚMERO DE DIRETORES

Nesse mesmo dia, outra Assembleia
aprovou a modificação dos artigos
11 a 22 do Estatuto reduzindo o
número de coordenadores, e
retirando a pasta “Coordenação
Geral” trazendo ainda mais
horizontalidade às próximas
gestões. Agora o número será, no
mínimo de 7 e no máximo de 13
servidores/as.
Essa proposta foi elaborada pela
Comissão de Reforma Estatutária,
sistematizada em uma Assembleia
específica para isso, e depois
aprovada em outra Assembleia
Específica, cumprindo assim todos
os ritos estatutários.

| SOLIDARIEDADE AOS/AS TRABALHADORES/AS

O SINDJUFE-BA presta solidariedade aos trabalhadores/as da empresa
Tel Telemática, em greve contra a redução de salários que a
empresa quer efetivar se apoiando na Reforma Trabalhista. Registrou
também, o seu apoio ao sindicato da categoria (SINTTEL - BA), que
está prestando assistência aos/as trabalhadores/as e se colocou a
disposição para auxiliar nesta justa luta por condições dignas de
trabalho e pela revogação dessa reforma criminosa.
| INTERIOR DÁ LUTA!

Em 2017 o SINDJUFE-BA retomou as viagens ao interior e realizou
diversas Assembleias Setoriais por Cidade, e vem trazendo resultados
positivos como a maior atenção às demandas dos colegas do interior
(a maioria resultando em vitória para os servidores), participação dos
servidores nas assembleias gerais, de forma remota, e maior número
de filiações. Esse projeto “INTERIOR DÁ LUTA!” continuará ao longo da
gestão!
Colega do interior: acompanhe o trabalho do seu sindicato e receba
notícias em tempo real: Adicione o celular: (71) 99201-3219, mande
zap informando seu nome, órgão e Cidade!
Filie-se servidor!
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JURÍDICO

GOVERNO TENTA CONFISCAR SALÁRIOS DOS
SERVIDORES POR MEIO DA MP 805/2017

SINDJUFE-BA CONSEGUE POR
LIMINAR, SUSPENDER PROPAGANDA
DO GOVERNO FEDERAL

A ação tratava-se de uma medida mais
política do que jurídica, propriamente dita.
E politicamente houve uma vitória maiúscula
com a conquista da liminar, onde o juiz da 13ª
vara federal acatou todos os nossos argumentos. Ainda tendo avançado muito mais,
quando determinou a retirada do ar em 24
horas, sob pena de responsabilidade do agente
público.
A queda da liminar ocorreu menos de 48 depois
mas sem dúvida foi mais uma prova que não
será fácil para o governo retirar do trabalhador
o direito de se aposentar, pois a luta continuará
em todos os locais e de todas as formas.
Agora haverá o trâmite normal da ação.
Contudo, caso a reforma seja votada – e
aprovada – já em fevereiro pela Câmara dos
Deputados, a ação poderá perder seu objeto.
ISENÇÃO DO IR PARA SERVIDORES ATIVOS

O último trimestre de 2017 também foi marcado
pela dura tentativa de ataque contra os servidores
públicos federais. É que o Governo Federal, por
meio da Medida Provisória 805/2017, buscou
elevar alíquotas de contribuição previdenciária para 14%.
Com base em precedente vinculante do próprio
STF (prolatados no julgamento da ADI n° 2010), o
SINDJUFE/BA ingressou com ação judicial buscando a
manutenção da alíquota única de 11% a título de contribuição previdenciária. A magistrada de-terminou
a intimação da União para manifestação no prazo de
48 horas e, atualmente, o processo se encontra concluso para decisão, com excelentes perspectivas,
especialmente em face da decisão liminar prolatada pelo Ministro Ricardo Lewandowski em
Ação impetrada pelo PSol, determinando a suspensão da referida MP.

COM DOENÇAS ESTABELECIDAS EM LEI

AÇÃO DE REENQUADRAMENTO

O SINDJUFE-BA ingressou com ação judicial buscando o reconhecimento do direito à isenção de
Imposto de Renda em relação à remuneração
de todos os servidores do Poder Judiciário Federal na Bahia em atividade que portem
quaisquer das moléstias estabelecidas no Art.
6°, inciso XIV, da Lei 7.7713/98. A União
apenas reconhece o direito aos servidores
aposentados, no entanto, o sindicato busca
judicialmente a isenção para aqueles que
ainda se encontram na ativa.

Tramita na 7ª VF outra demanda que envolve
inúmeros filiados ao SINDJUFE-BA: é a Execução do
Reenquadramento, que tramita na 7ª Vara Federal.
Finalmente, o magistrado, Dr. Wilson Alves De
Souza, determinou “que a União PFN apresente à
impugnação aos cálculos apresentados no prazo
improrrogável de 90 noventa dias” úteis, contados
a partir de 20.10.2017. Nesta impugnação, poderá
a União discriminar os valores que entende devidos, hipótese em que o sindicato buscará a sua
liberação para os servidores.

SINDJUFE-BA CONSEGUE SUSPENDER AUMENTO DE VALOR DO PLANO DE SAÚDE

SINDJUFE-BA consegue por liminar, suspender aumento de valor da mensalidade de planos de saúde para servidores do TRE-BA
Duas liminares foram concedidas para o valor da mensalidade adequar-se aos limites da ANS, e duas já tiveram
sentença de mérito julgando a ação procedente, e outra foi protocolizada em dezembro e ainda está
no prazo para o plano se manifestar.
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JURÍDICO

13,23%

(continuação)

SINDJUFE BUSCA DEFENDER NA JUSTIÇA
DIREITO DOS INSCRITOS NO PSPR

No final do ano de 2017, o SINDJUFE/BA propôs medida
judicial visando salvaguardar o direito à remoção pelo
PSPR dos seus filiados, tendo em vista as normas editas
pelo TRF1 que visaram suspender o processo seletivo
permanente de remoção (PSPR), no âmbito do respectivo TRF e Seccionais vinculadas, com utilização de
cargos vagos decorrentes de aposentadorias e falecimentos que impliquem pagamento de pensões.
Não obstante o Tribunal tenha tentado se basear em
contenções de despesas para editar aqueles atos
normativos impeditivos da remoção pelo PSPR, fez ele
nomeações de candidatos habilitados em concurso do
TJDFT e do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região,
para suprir vagas de aposentadorias da Seção Judiciária
do DF e do próprio Tribunal, sendo que o SINDJUFE/BA
comprova na ação que as remoções pretendidas pelos
seus substituídos não acarretariam nenhum ônus para
a administração!
QUINTOS

No final do primeiro semestre de 2017, o Supremo Tribunal Federal negou provimento aos Embargos de
Declaração opostos contra o acórdão proferido no
Recurso Extraordinário nº 638.115, que considerou
ilegais as incorporações de quintos referentes às
funções comissionadas exercidas entre a vigência da
Lei nº 9.624/1998 e a da Medida Provisória nº 2.22545/2001.
O Ministro Gilmar Mendes, ao relatar o julgamento dos
Embargos de Declaração, numa tentativa açodada de
inovar a jurisprudência do STF, entendeu que as decisões que tivessem efeito continuado poderiam ser
afetadas pelos julgamentos em Repercussão Geral.
Evidentemente, novos Embargos de Declaração foram
opostos, na medida em que as decisões judiciais com
trânsito em julgado e os atos jurídicos perfeitos administrativos (aqueles lançados há mais de cinco anos)
não podem ser considerados como parcela de
prestação continuada, já que há um ato/decisão
concreto, proferido há cinco anos ou no trânsito em
julgado da decisão judicial. Estamos acompanhando o
desfecho desse processo. Onde houver luta, haverá
esperança!

O ano de 2017 também foi marcante para os Servidores do Poder Judiciário Federal na Bahia em
razão dos novos andamentos da chamada tese
dos “13,23%”, através da qual se discute a verdadeira natureza de revisão geral anual da parcela
denominada Vantagem Pecuniária Individual (R$
59,87). É que o Ministro Gilmar Mendes, lamentavelmente, como costumam ser suas decisões,
lançou uma Proposta de Súmula Vinculante como
mais uma tentativa de barrar os direitos dos servidores.
Pretendeu dar a seguinte redação
normativa: “É inconstitucional a concessão, por decisão administrativa ou judicial, do chamado
‘reajuste de 13,23%’ aos servidores públicos federais, ante a falta de fundamento legal na Lei
10.698/2003 e na Lei 13.317/2016”.
Com atuação do SINDJUFE/BA no referido processo, felizmente, o então Procurador Geral da
República, Rodrigo Janot, opinou “pela não aprovação da PSV 128, por inadmissibilidade da
proposta”, já que, entre outros motivos, “a proposta de súmula vinculante não atende aos
pressupostos formais exigidos pelo art. 2º, caput,
da Lei 11.417/2006”, além de “a questão tratada no
enunciado proposto é de natureza infraconstitucional, conforme assentado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento ainda recente do Tema 719
da Repercussão Geral (ARE 800.721/PE)”. O
processo ainda dependerá de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, mas, sem dúvidas, a
defesa do SINDJUFE/BA ganha reforço com o parecer favorável da PGR.
AÇÃO CONTRA CANCELAMENTO DE
PROVENTOS A PENSIONISTA

Em 2017 também houve um duro golpe lançado
pelo Tribunal de Contas da União contra diversos
pensionistas de ex-servidores públicos, inclusive do
Tribunal Regional Eleitoral na Bahia. É que a Corte
de Contas pretendeu adicionar requisito não previsto na Lei n° 3.373/58 para a manutenção das
pensões pagas às filhas maiores de 21 anos e solteiras. Com isso, o TRE/BA pretendeu cancelar mais de
10 (dez) pensões civis concedidas há décadas,
ensejando a atuação da Coordenação Jurídica do
SINDJUFE/BA. Foi proposta a ação cabível e, muito
embora a liminar ainda não tenha sido deferida, há
boas expectativas para sua concessão na sentença,
já que existe precedente do mesmo julgador, bem
como do Supremo Tribunal Federal.

JANEIRO 2018

11

............................................................................................................................................................

NOVA INVESTIDA CONTRA O TRT

Nesta
quarta-feira,
17
de janeiro
o
presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson,
velho conhecido dos brasileiros, se somou aos
ataques contra a Justiça do Trabalho. Motivo:
a filha do deputado, a deputada licenciada
Cristiane Brasil (PTB-RJ), foi impedida pela Justiça
Federal de assumir o cargo de Ministra do
Trabalho ser ré em várias ações trabalhistas.
A Justiça Federal entendeu como dissonante uma
pessoa que coleciona condenações trabalhistas,
ser alçada a um Ministério que a princípio
deveria
defender
justamente os
direitos
trabalhistas. Temos
um
exemplo também
emblemático de contradição: o Dr. Ives Gandra
Filho, abertamente favorável à reforma trabalhista,
foi recentemente o Presidente do TST.
Cristiane Brasil (PTB-RJ), não assinava carteira
de trabalho (CTPS) dos seus em-pregados e agora
seria nomeada Ministra governo Temer, que coleciona mal políticos em sua gestão.
A Justiça do Trabalho não representa aparato
de luta de classes, ao contrário, aplicando uma
legislação de proteção social mínima a quem
trabalha, a
JT
age como conciliadora, negocia limites à exploração, ameniza os conflitos
inerentes à relação capital x trabalho, servindo
assim, mesmo que indiretamente, ao capital.
Porém no momento de correlação de forças
extremamente desfavorável ao trabalhador,nem
esses limites mínimos são aceitos

presários que solaparam a legislação protetiva,
ultrapassando limites da constituição federal,
e retornando os
direitos ao
arcabouço
disperso que havia no século XIX. Assim,
defender a
Justiça
do Trabalho é fundamental para preservar minimamente o acesso à
justiça da maioria dos brasileiros que possuem
vínculo formal de trabalho e lhes assegurar limites
mínimos de garantias.
REVOGAR A REFORMA TRABALHISTA É
FUNDAMENTAL
O SINDJUFE-BA tem participado de atos de
trabalhadores atingidos por essa reforma, tem
pedindo apoio na luta pela sua revogação e segue
na defesa da Justiça do Trabalho.
O sindicato fará visita a Ilhéus e convida os
servidores a se juntarem em mais um ato contra
essa reforma, protestando contra a sentença do
magistrado Mario Caires que, no primeiro dia de
validação da malfadada e draconiana reforma
trabalhista, 11 de novembro, sábado, prolatou a
primeira sentença punindo o trabalhador por ter
ido à JT reclamar direitos, antes da reforma,
retroagindo a lei para prejudicar o trabalhador. A
partir de então, proliferam como erva daninha
reduções salariais (ver situação dos trabalhadores
na empresa de call center, no quadro “curtas”
desse boletim), demissões coletivas, maiores
exigências nas contratações, assédios, corte de
direitos previstos em convenções coletivas ou
contratos de trabalho etc.
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REFORMA PRA QUEM?

ALISSON WANDERFILLK

Prevista para ser votada no próximo dia 19 de fevereiro a reforma da previdência coloca em risco
a presente e as futuras gerações. A Previdência
Social assegura que as fontes de renda do trabalhador e de sua família sejam mantidas quando o mesmo não tiver mais condições de
trabalhar por algum tempo.

mil na compra de veículos de luxo para os mi-

governo

Temer

A mesma possui benefícios como: aposentadoria,
salário - maternidade, salário-família,
auxíliodoença, auxílio - acidente e pensão por morte.
Desta forma, com a reforma, todos esses direitos
estão em risco e precisam de máxima atenção.

comunicação

com

O Brasil, que na prática deveria ser “um país de
todos”, atravessa um momento de naufrágio.
Enquanto a economia,
a educação, a saúde,
o saneamento básico remam progressivamente
mundo a fora, o atual governo brasileiro se preocupa em diminuir o direito dos aposentados
e trabalhadores.

na área pública

Enquanto que
o PIB (Produto Interno Bruto)
brasileiro não sai da porcentagem de margem
“0” e o desemprego mais que dobrou em 3 anos,
com 14,2 milhões de pessoas, Temer e seus aliados dedicam tempo e mais dinheiro, contrariando de fato o que lhe seria o conveniente
ao ofício de suas obrigações: governar para todos.

em

O que poderia ser feito com: os R$ 22 mil mensais
pagos a uma pessoa responsável por tirar xerox na
câmara; os R$ 40 milhões gastos em publicidade
para explicar a necessidade de cortar gastos;
os 2,8 milhões anuais pagos com o serviço de
garçons no Tribunal de Justiça do Paraná;
os R$ 620

mesmo já se aposentou com 55 anos, lhe ren-

nistros do supremo; os R$ 100
com

milhões

gastos

pensões e benefícios a ex-governadores.

Qual a reforma que o Brasil precisa? Para quem é
necessário direciona-la?
O

massifica os veículos de
as

propagandas enga-

nosas, alegando que a reforma se dá no
de

retirar

para

intuito

privilégios dos servidores públicos

garantir

a verdade é

o futuro do Brasil, no entanto,

que os servidores que
se

condições que um

aposenta

trabalham

nas mesmas

trabalhador comum, o que

não acontece com os parlamentares e a cúpula do
governo.
Ao contrário do que é defendido por Temer,
a reforma previdenciária marca um retrocesso
todas as camadas sociais. Do pouco benefício

e custo de vida oferecido em

território nacional

pela República Federativa Brasileira, ainda não é
o

suficiente

para obter o mínimo esperado

por qualidade de vida e bem-estar.
Para Temer,

lhe

convém

a

medida, pois o

dendo cerca de R$ 30.613,24. Para o presidente
é

irrelevante esse número, comparado ao que

lucra mensalmente
custas

de

(se não

diariamente)

às

um trabalhador. A questão não é a

reforma, é a armadilha que está nas entrelinhas.
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O ATAQUE CHEGA À JUSTIÇA FEDERAL

Com avanço na proposta de fechamento do TRT e
corte de zonas do TRE, agora as cúpulas do governo Temer focam no ataque aos serviços e aos
trabalhadores da Justiça Federal.

TRE: O PROCESSO DE REVISÃO DO ELEITORADO
COM BIOMETRIA EXPÕE FALTA DE CONDIÇÕES DO
ÓRGÃO PARA O TRABALHO QUE LHE CABE

O CJF quer criar (e já está implementando em
alguns locais) a Secretaria Única para os JEFs. A
justificativa da proposta é "economizar e otimizar
recursos públicos, material, humano“ na Justiça
Federal.
A proposta, que é mais uma deliberada "por cima"
sem ouvir a categoria, significa mais um ataque
aos servidores sendo, dessa vez , os da Justiça Federal. São esses servidores que já não receberam
os quintos, nem os 13% e são os últimos a receberem reajuste nos auxílios. Esses servidores
também foram os únicos que tiveram que compensar a greve de 2015 e são os únicos que não
têm direito às suspensões de expediente e, até
uma simples "troca de dia de feriado", está sendo
analisada "a luz do direito" pelo TRF1.
Os servidores dessa Justiça precisam se mobilizar
para evitar mais esse ataque, pois se cogita
ampliar essa secretaria única para as Varas de execuções, e é por aí que o desmonte ganha força.
O SINDJUFE-BA está estudando medidas para evitar isso e convida os servidores a participarem
desta mobilização. “Nas PASSAGENS em sala
alertamos aos servidores sobre a necessidade de
união porque os ataques estão vindo de todos os
lados e a JF não ficará imune à eles . Estamos,
ainda , sofrendo na pele os males da ligação com o
TRF1", falou a coordenadora Denise Carneiro. O
coordenador Lourival Matos lembrou que “a categoria está com ameaça de não receber seu reajuste aprovado e ainda perder os quintos com a
decisão inacreditável de Gilmar Mendes que está à
serviço de Temer no Judiciário!".

O processo de revisão do eleitorado com biometria
expôs uma dura realidade: o TRE precisa de melhores condições para funcionamento, tanto
material, quanto humana para servir melhor aos
eleitores sem levar os trabalhadores à exaustão. Os
servidores reunidos nas duas últimas assembleias
lembraram que a demanda, cujo paroxismo era
sazonal, há 2 anos mudou, e tem sido uma constante
principalmente para os lotados nos cartórios da Capital e do Interior. Isso exige uma nova equação a ser
feita levando em conta essa realidade - que com a
extinção de zonas vem a piorar – de modo a evitar
situações traumáticas como a que estamos vivendo
desde, principalmente, meados de 2016.
Os servidores que compõem esse GT, junto como o
Sindicato, fizeram nota à imprensa, visitas a órgãos
de imprensa, carta aberta à população, passagem
nas salas etc, com o objetivo de esclarecer sobre os
prazos, sobre quem precisa e quem não precisa enfrentar essa fila desumana. E também reivindicaram
melhoria das condições de trabalho, e contrapartida
a essa rotina extenuante.
TRE AVANÇA NA TERCEIRIZAÇÃO
Mas a melhora nas condições de trabalho passa, necessariamente, pela contratação de servidores,
melhoria na estrutura física, e avanço na relação
administração x servidor, e não na busca por terceirizar o trabalho. Com exceção dos momentos de
demandas excessivas e circunstanciais, em curto
lapso temporal, terceirizar mão de obra nunca é a
saída. Esse dispositivo avança em todos os segmentos profissionais, principalmente após a aprovação da Lei 13.427/17, que permite até terceirizar
área fim de empresas privadas e públicas. O
SINDJUFE-BA entende que isso é o caminho para a
extinção, por dentro, do serviço público, e vem
atuando há muito tempo, tendo participado de ato
público em 2015 contra isso.
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O QUE A AUDITORIA CIDADÃ DEFENDE: PAGAR APENAS O QUE SE DEVE

O Movimento Pela Auditoria Cidadã (ACD) não defende o
calote generalizado a todos os credores do País: defende
que o Brasil realize uma AUDITORIA para identificar quanto
e a quem devemos. E qual a importância desse tema para o
povo brasileiro? A maior possível, porque a redução da fatia
orçamentária hoje devorada pelos banqueiros anualmente,
pode sanear a crise econômica nacional. E quem lucrará
com isso será a população. Ou o País enfrenta esse desafio,
ou vai quebrar como a Grécia, Jamaica, Paquistão, Tunísia,
Butão, Gana, Laos, Moçambique etc. Já os países que
conseguiram realizar sua auditoria reduziram o montante
do débito em mais de 50%, aliviando as contas públicas e
permitindo a elevação dos gastos sociais e a melhoria da
qualidade de vida dos seus povos, foi assim com o Equador
de Rafael Correa. A dívida pública mata pessoas, é preciso
interromper esse crime.
Adquirir empréstimos é necessário?
A ACD não condena a tomada de empréstimos para a
efetivação de atividades sociais ou obras nacionais, afinal a
dívida pública também pode ser uma fonte circunstancial de
financiamento público. O problema é quando os gestores
desse país, como os do Brasil especificamente, estabelecem
um sistema de endividamento completamente ilegal,
contínuo, sem contrapartida e sem mecanismos de
fiscalização, transparência ou controle. E também quando,
além disso, priorizam o pagamento desses créditos
subtraindo valores de gastos sociais.
FMI, Banco Mundial, Meireles, querem reduzir ainda mais os
gastos sociais. Na contramão dos interesses dos brasileiros,
o FMI e seus pares exigem que os países emergentes reduzam ainda mais os gastos sociais. O ministro da fazenda
Henrique Meireles tem sido um dos seus porta vozes. Ele
defendeu a EC 95/2016 que cortou gastos sociais por 20
anos, pois, segundo ele, só assim o país pode resolver o
problema da dívida pública. Fácil perceber porque ele se
tornou por duas vezes ministro da fazenda no Brasil.
Quando estudamos o sistema da dívida vemos que não
são os gastos sociais que a alimentam, ao contrário: quanto
maior o gasto com a dívida, menor é o valor destinado a
gastos sociais.
A
ACD
identificou diversos e graves indícios de
ilegalidades nesse processo, como a continuidade do
pagamento da
dívida contraída na ditadura militar
(dívidas oriundas em ditaduras não são reconhecidas
internacionalmente).
Bom lembrar
que em 1963,
governo João
Goulart, o comprometimento do PIB era
inferior a 1% e começou a crescer em 1964 chegando a
quase 30%
na década de 80, e no entanto o Brasil
recusou a possibilidade de
renúncia a esse montante,
continuando o
seu pagamento. Outras ilegalidades

continuaram como a estatização de dívidas privadas
(leia-se salvamento de bancos e grandes empresas às
custas do povo brasileiro), aplicação de “juros sobre
juros” (proibida pela Súmula 121 do STF), influência de
banqueiros na definição das taxas de juros (que
alimentam o sistema da dívida e elevam seus lucros a
índices estratosféricos), pagamentos de amortizações
com ágio (sobrepreço) de até 70%, dentre muitas outras
ilegalidades dignas da Papuda.
O orçamento de 2018 já conta com a reforma da
previdência para abocanhar parte dos seus gastos.
Nos últimos 20 anos a dívida cresceu mais de 40%
em relação ao PIB. Segundo dados do FMI, em 2002 a
dívida pública brasileira correspondia a 71% do PIB, e
em 2017 passou para 81%, com gasto de 1 trilhão 285
bilhões só com os serviços da dívida. Ao mesmo tempo, os gastos sociais foram se reduzindo. Em
percentuais sobre o orçamento nacional, em 2015 o
Brasil entregou aos banqueiros 47,7% de todo seu
orçamento; em 2016, entregamos R$ 407 bilhões;
em 2018, o sangramento vai pular para R$ 1 trilhão
778 bilhões! Um aumento de R$ 493 bi em um orçamento que deve crescer em apenas R$ 70 bi. De
onde pretendem tirar esses recursos? Resposta:
Principalmente da Previdência pública, alvo atual dos
representantes dos banqueiros!
Os dados são oficiais e seu histórico não deixa dúvidas.
O Brasil precisa realizar sua auditoria até para
desmistificar os valores e referendar o que for
realmente devido. E caso seja preciso recorrer a
mais empréstimos, estes precisam ocorrer
dentro da legalidade e em benefício da população.
Na Bahia esse núcleo foi criado pelo SINDJUFE-BA, mas
tem a parceria e apoio de diversos outros sindicatos
e movimentos sociais. Procure o sindicato e participe
desse movimento.
Para fazer parte do Núcleo Baiano pela Auditoria da
Dívida Pública, entre em contato com: Lourival Matos
- (71) 99338-9000 / Tito Santos - (71) 98838-4638

