
CARTA DE CARAGUATATUBA 

 

 

          Os aposentados e pensionistas reunidos no 7º Encontro Regional Sudeste de 

Aposentados e Pensionistas, no período de 22 a 26 de julho de 2019, sediado pelo 

Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região 

(SINDIQUINZE) na cidade de Caraguatatuba/SP, após debates e discussões acerca 

das demandas e ações que lhes dizem respeito; e os que atingem direta e 

imediatamente a categoria como um todo, reafirmam a defesa pelos direitos dos 

servidores públicos federais, tão atacados pelo atual governo brasileiro, bem como 

manifestam apoio às atividades desempenhadas pela Federação Nacional dos 

Servidores do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União (Fenajufe) no que 

diz respeito às pautas da classe trabalhadora. 

 

          Os aposentados e pensionistas do Sudeste integram a luta encampada por 

diversas entidades e movimentos sociais contra a Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) 6/2019, que trata da reforma da Previdência, bem como os demais projetos que 

retiram os direitos dos servidores do Poder Judiciário da União, ativos e aposentados, 

assim como dos pensionistas. Assim, os participantes do 7º Encontro Sudeste de 

Aposentados e Pensionistas entendem que, apesar do governo ter conseguido a 

aprovação do projeto em primeiro turno na Câmara dos Deputados - ficando o segundo 

turno para o mês de agosto -, a classe da ativa e aposentados deve seguir lutando contra 

a aprovação definitiva da matéria que tantos danos causa a todos os trabalhadores. 

 

           Os representantes, assinantes deste documento, também integram as 

mobilizações e conclamam todos os servidores públicos a se movimentarem contra a 

possível extinção da Justiça do Trabalho e demais ações que coloquem em risco a 

estabilidade da categoria e a efetiva prestação jurisdicional.  

 

          A união e integração é fundamental para que os servidores públicos 

conquistem o respeito e o reconhecimento de que são merecedores, não apenas dos 



governantes, mas da sociedade brasileira como um todo, fazendo com que o trabalho 

desempenhado no passado permaneça frutífero e benéfico para aqueles que atuam nos 

dias de hoje e para os que farão parte da Justiça nos anos vindouros. 

 

          Nestes termos, as entidades defendem a necessidade de uma maior unidade 

dos servidores públicos dos diversos segmentos, com o objetivo de se evitar as perdas 

que estão anunciadas, especialmente quanto ao aumento das alíquotas previdenciárias, 

alíquota extraordinária, a redução da pensão e todas as demais mudanças que podem 

representar a perda de conquistas históricas dos trabalhadores e trabalhadoras. 

 

    Para isso, torna-se fundamental a participação de todas as nossas 

entidades sindicais do ramo do Judiciário Federal no calendário de lutas aprovado 

pelas centrais sindicais que inclui, no dia 6 de agosto, atos nos estados; e em 13 de 

agosto, uma mobilização nacional em Brasília (DF), bem como um esforço de todos 

para a construção de uma nova greve geral em nosso país, que derrote em definitivo 

a PEC 6/2019 e todos os terríveis ataques do atual governo. 

 

 

                 Caraguatatuba/SP, 26 de julho de 2019. 

 

 

 

 
 
 
 



 


