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Questionado por repór-
teres sobre a morte de um 
operário na construção 
do Itaquerão, Pelé disse: 
“Foi um acidente, coisa 
normal”. Resposta que 
ilustra a naturalização 
dos acidentes no trabalho 
e de adoecimentos decor-
rentes deste.

Segundo o ministério 
da previdência, em 2012, 
houve no país 705.239 
acidentes no trabalho; 
2.731 levaram a óbito e em 
14.755 os trabalhadores 
ficaram incapacitados. A 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) aponta 
que 2,34 milhões de pesso-
as morram no mundo anu-
almente vítimas de aciden-
tes e doenças relacionadas 
ao trabalho e que ocorram, 
por ano, 160 milhões de 
adoecimentos não mortais 
ligados ao trabalho.

Junto a esses números 

28 de abril: dia em memória às vitimas 
de acidentes do trabalho

É essencial que reforcemos nosso compromisso com a construção 
de um ambiente de trabalho saudável

Tradicional palco de lu-
tas dos trabalhadores de 
São Paulo, a Praça da Sé 
mais uma vez reuniu tra-
balhadores na celebração 
do 1° de Maio. Lutadores, 
com bandeiras e faixas 
deram o tom classista, in-
ternacionalista e indepen-
dente dos patrões e go-
verno para a data. Cerca 
de 2 mil pessoas lotaram 
a frente das escadarias do 
marco zero de São Paulo

Ao contrário dos sho-
ws com artistas famosos, 
promovidos pelas centrais 
sindicais governistas, na 
Sé, artistas populares, das 
periferias e alternativos se 
apresentaram.

O ato contou com a pre-
sença de diversos movi-
mentos populares entre os 
quais Resistência Urbana, 
MTS, Terra Livre, Luta 
Popular e MTST. Servi-
dores públicos, trabalha-
dores da iniciativa priva-
da, os trabalhadores em 
educação da rede estadual 
de São Paulo em greve, 
metroviários de SP com-
pareceram. As Centrais 
Sindicais presentes foram 
CSP-Conlutas, Unidos 
Para Lutar e Intersindical.  
A última parte do ato foi 
destinada as falas dos par-
tidos políticos POR, PCR, 
Arma Critica, PCB, PSTU 
e Psol.

O Sintrajud se manifes-
tou na consulta pública 
do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho so-
bre as mudanças nas di-
retrizes para as ações de 
promoção da saúde ocu-
pacional e de prevenção 
de riscos e doenças rela-
cionados ao trabalho. As 
diretrizes estão previstas 
na Resolução do CSJT 
nº 84/2011, que também 
regulamenta os procedi-
mentos a serem adotados 
nos acidentes em serviço 
no âmbito da Justiça Tra-
balhista de 1º e 2º graus.

O Sindicato observou 
que a minuta de resolu-
ção proposta pelo CSJT 
confere papel secundário 
ao trabalhador na ela-
boração e execução das 
ações de saúde.

O documento do Sindi-
cato desmente a afirma-
ção contida na minuta, 
de que seriam escassos os 
riscos a que são submeti-
dos os trabalhadores da 
Justiça do Trabalho. “Ve-
rificamos que há diversos 
trabalhadores afastados 
ou sob tratamentos, com 
vários agravos à saúde, 
muitos deles com adoeci-
mentos de ordem mental, 
que podem estar relacio-
nados ao trabalho”.

Entre as condições que 
levam a esse quadro, o 
Sintrajud aponta a elevada 
carga de trabalho, o assé-
dio moral e o autoritaris-
mo. O Sindicato propõe a 
inclusão dos fatores psi-
cossociais entre os riscos a 
que os trabalhadores da JT 
estão mais expostos.

Fenajufe
O Sintrajud também en-

dossou a manifestação en-
caminhada ao CSJT pela 
Fenajufe. O texto propõe 
alterações na minuta do 
Conselho, como a inclusão 
da avaliação de sintomas 
de sofrimento mental nos 
ambientes de trabalho. A 
Fenajufe sugere a inclusão 
dos trabalhadores tercei-
rizados nas medidas de 
prevenção de doenças e 
acidentes de trabalho.

A decisão de realizar a 
consulta pública foi to-
mada na primeira Sessão 
Ordinária do CSJT, em 21 
de fevereiro, depois que 
sua Comissão Nacional 
de Saúde e Segurança do 
Trabalho elaborou uma 
proposta de mudança da 
Resolução nº 84/2011. A 
Fenajufe participou tam-
bém das discussões que 
antecederam a abertura da 
consulta pública.

Sintrajud propõe mudanças 
na proposta de resolução do 

CSJT sobre saúde ocupacional

Entre as sugestões, maior participação dos 
trabalhadores e atenção aos riscos psicossociais

Hélio Batista Barboza, com informações da Fenajufe

Daniel Luca

1º de Maio de Luta

DIA DO TRABALHADOR

CONSULTA PÚBLICA ARTIGO

está a ideia de que aciden-
tes de trabalho são ineren-
tes a cada profissão. Visto 
como natural, o risco seria 
inevitável e a responsabili-
dade de prevenir acidentes 
recai sobre o trabalhador.

As empresas, ao natu-
ralizarem os riscos do 
trabalho, negam-se a in-
vestir em segurança ou 
a modificarem a organi-
zação do trabalho, o que 
reduziria ou eliminaria os 
riscos. Mas é menos cus-
toso mantê-los, tentando 
contorná-los com uso de 
EPIs e normas. Elas fazem 
isso ao mesmo tempo em 
que intensificam o ritmo 
de produção.

A naturalização e a cul-
pabilização ocorrem tam-
bém nos casos de adoe-
cimentos mentais ligados 
ao trabalho. O Ministério 
da previdência mostra que 
em 2012 dos 602.843 CIDs 
(Código Internacional de 
Doenças) diagnosticados 
em decorrência do tra-
balho, 16.674 referem-se 
a adoecimentos mentais. 
Destes, 10.470 não tiveram 
CAT aberta, ou 62,8%. É 
relevante pontuar que a 
subnotificação cria proble-
mas para todos os casos de 
adoecimentos do trabalho, 
sendo mais grave no que 
se refere aos adoecimentos 
psíquicos.

Quando o adoecimento 

psíquico não é relaciona-
do ao trabalho, é comum 
que seja atribuído ao perfil 
da vítima. O trabalhador 
acaba culpabilizado pela 
doença, ou estaria simu-
lando sintomas para não 
trabalhar. Assim, além 
dos sofrimentos próprios 
do adoecimento e do seu 
afastamento do trabalho, 
o indivíduo ainda tem que 
provar que está doente e 
que a patologia decorre do 
trabalho.

É essencial que em 28 de 
Abril reforcemos o nosso 
compromisso com a cons-
trução de um ambiente de 
trabalho saudável, refor-
cemos a importância da 
participação dos traba-
lhadores na identificação 
dos riscos nos ambiente 
de trabalho e na ação para 
eliminá-los. 

Para isso, é fundamental 
que o processo saúde-do-
ença seja compreendido na 
sua coletividade. Se uma 
pessoa adoece pelo tra-
balho ela demonstra que 
o trabalho é adoecedor. 
Muitas vezes, o adoecido 
pelo trabalho tem o papel 
de evidenciar um proble-
ma que afeta, em menor 
ou maior grau, todo um 
conjunto de trabalhadores. 
Logo, se o adoecimento 
pelo trabalho é um fenô-
meno coletivo, a luta pela 
saúde também deve ser.

As empresas, ao 
naturalizarem 
os riscos do 
trabalho, negam-
se a investir em 
segurança

01/05/14 - Trabalhadores na Praça. da Sé

Sindsef-SP
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CHEGOU A HORA

Andes – O Sindicato Nacional dos 
Docentes do ensino superior informou que 
entre 12 e 16 de maio, haverá uma intensa 
mobilização nas instituições federais e, no 
dia 21,  uma paralisação nacional. Nos dias 
24 e 25, uma nova reunião para decidir 
sobre a deflagração de greve.

Fasubra - A Federação de Sindicatos de 
Trabalhadores Técnico-Administrativo em 
instituições de Ensino Superior Públicas 
do Brasil está em greve desde o dia 17 de 
março, com servidores de 39 universida-
des federais de braços cruzados. 
 
Condsef - A Confederação dos Trabalhado-
res no Serviço Público Federal  inicia greve 
na Cultura no dia 12/05 e realiza plenária 
no dia 08/05 para discutir greve nos 
demais órgãos, com possibilidade no Incra, 
Ibama e em setores da saúde.

Sindireceita - O conselho do Sindicato 
Nacional dos Analistas Tributários da 
Receita Federal reúne-se nos dias 7 e 8 de 
maio para discutir a deflagração da greve.

Sinasefe - O Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica está em greve 
desde o dia 22 de abril, com 14 Estados 
paralisados. 

Outras categorias

A greve por tempo 
indeterminado, em São 
Paulo, vai começar em 15 
de maio. A decisão foi to-
mada na assembleia geral 
ocorrida em 29 de abril, no 
fórum trabalhista Ruy Bar-
bosa. Os servidores estão 
construindo a mobilização 
com mais força, ganhan-
do adesões nos diferentes 
tribunais para pressionar 
o governo Dilma Rousseff 
(PT) e o presidente do STF, 
ministro Joaquim Barbosa, 
a negociarem a pauta de 
reivindicações da categoria.

Quem está na categoria 
há mais tempo sabe: todos 
os reajustes foram conquis-
tados pelos servidores pú-
blicos federais, depois de 
grandes greves. O exemplo 
mais recente aconteceu em 
2012, quando o funciona-
lismo enfrentou um gover-
no que gozava de mais de 
50% de aprovação e imple-
mentava uma política de 
congelamento.

A unidade do funciona-
lismo fez o governo recuar 
e venceu a política de rea-
juste zero. “Dilma tinha a 
proposta de congelar nos-

sos salários por 10 anos. 
A nossa unidade derrotou 
essa política. Agora pre-
cisamos construir uma 
grande greve para vencer o 
arrocho e conquistar a da-
ta-base”, defende Inês Leal 
de Castro, diretora do Sin-
trajud e da Fenajufe.

Embora tenha muita 
força, Dilma já não tem a 
mesma popularidade de 
anos atrás. E a aposta das 
diferentes categorias é que 
uma forte greve poderá 
para vencer o arrocho sala-
rial e conquistar a data-ba-
se. Para isso, é preciso unir 
a categoria, sem deixar de 
considerar os outros Esta-
dos que estão construindo 
a luta. (Veja o mapa abaixo)

“Teremos mais uma 
semana para construir 
uma greve forte. A briga 
é grande e a gente tem de 
entrar para vencer”, dis-
se a diretora de base do 
sindicato e servidora do 
TRF-3, Ana Luiza de Fi-
gueiredo Gomes.

“São Paulo é importante, 
mas só São Paulo não basta. 
Temos que entrar [na gre-
ve] ao mesmo tempo [jun-

Construir uma forte greve para vencer o 
arrocho e conquistar a data-base

Em  15 de maio vai começar a greve no Judiciário Federal em São Paulo

to com outras categorias]. 
É preciso tentar manter a 
coesão da categoria”, disse 
Adilson Rodrigues, diretor 
do Sintrajud e da Fenajufe. 

Pauta de reivindicações
Com perdas salariais de 

quase 50% (leia mais na 
página 5), a categoria tem 
muitos motivos para en-
trar em greve. Entre eles 

está a resposta do gover-
no Dilma de que só aceita 
conversar sobre salários 
em 2016. Junto aos demais 
segmentos do funcionalis-
mo, os servidores do Judi-
ciário exigem do governo 
federal o respeito à data-
-base e uma política per-
manente de valorização 
salarial, entre outros.

Além disso, está agenda-

da para o dia 9 a primeira 
mesa de negociação com 
o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). “Sabemos que a 
nossa pressão faz diferença 
numa mesa de negociação, 
por isso temos que estar 
mobilizados. Sem isso, essa 
mesa pode se tornar uma 
mesa de enrolação”, disse 
o diretor do Sintrajud e da 
Fenajufe Tarcísio Ferreira.

O mapa das mobilizações em todo o país

Em greve desde o dia 29 de 
abril, os servidores realizam 
assembleias nos dias 6 e 7 para 
fortalecer o movimento. 

Mato Grosso

Greve por tempo indeterminado 
a partir do dia 5, com 
assembleia para avaliação do 
movimento no dia 7.

Mato Grosso do Sul

No dia 9 de maio, a categoria faz nova 
greve de 24 horas, com realização de 
assembleia geral estadual.

Rio Grande do Sul

Indicativo de greve por tempo 
indeterminado a partir de 15 de maio, com 
realização de assembleia em data a ser 
definida para avaliar os rumos da greve.   

São Paulo

Paralisação de 3 horas no dia 15, das 15 às 18h, na frente 
dos prédios dos gabinetes dos desembargadores do TRT-
SC e secretarias de Turmas, com realização de assembleia 
geral para definir os rumos do movimento. No dia 7, ato 
dos servidores públicos às 15h, em frente ao IBGE. 

Santa Catarina

Entre os dias 5 e 9, 
assembleias setoriais para 
discutir mobilização e greve.

Maranhão

Paralisação por 24 horas no dia 
7, com a organização de um ato 
público em frente à sede dos 
Cartórios Eleitorais da capital.

Alagoas

Em greve desde o dia 29 de abril, os 
servidores vão realizar no dia 7 um 
ato no TRE em Salvador e no dia 8 
uma nova assembleia geral. 

Bahia

Dia 7 de maio haverá paralisação por 24 horas em 
todo o Estado, com realização de ato público em frente 
ao prédio dos cartórios eleitorais em Belo Horizonte, 
das 12h às 14h. Ao final, nova assembleia geral 
extraordinária para definir os rumos da mobilização.

Minas Gerais

Realiza ato no dia 9, em frente ao STF. Na 
semana seguinte ao ato, haverá reunião de 
delegados e uma nova assembleia geral.

Distrito Federal

Paralisação de 2 horas no dia 7, com a realização de nova 
assembleia no dia 14 de maio para avaliar a mobilização 
nacional e o resultado da mesa de negociação com o STF.

Rio de Janeiro

29.04.14 - Assembleia geral: mobilização ganha adesões nos diferentes tribunais

Jesus Carlos
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A mesa de negociação 
entre servidores e os tri-
bunais superiores deve ser 
instalada, em Brasília, na 
sexta-feira (9), em meio ao 
avanço da construção da 
mobilização no Judiciário 
Federal, no MPU e em ou-
tros setores do funciona-
lismo público federal que 
participam da campanha 
salarial de 2014. 

A greve no Judiciário Fe-
deral já acontece em três es-
tados: Bahia, Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. Dois 
setores do funcionalismo, 
técnico-administrativos 
das universidades federais 

Mesa no STF só avançará sob pressão dos servidores
É o que avaliam servidores sobre mesa de negociação no STF, que terá a 1ª reunião nesta semana de marcha a Brasília e de protestos

Por Hélcio Duarte Filho

CAMPANHA SALARIAL

24H DE PARALISAÇÃO

e servidores das escolas 
federais, também estão pa-
rados. Protestos e paralisa-
ções estão previstos para os 
próximos dias em outros 
estados e, na quarta-feira 
(7), o conjunto do funcio-
nalismo pretende fazer, na 
Esplanada dos Ministérios, 
a primeira marcha da cate-
goria a Brasília do ano. Na 
véspera, os servidores da 
educação fazem uma ma-
nifestação nacional, com 
acampamento, na capital 
federal. 

O compromisso assu-
mido pelo STF em insta-
lar a mesa, atendendo à 
reivindicação da federa-
ção nacional (Fenajufe), 

foi considerado um passo 
adiante na campanha pela 
recuperação das perdas 
salariais e por um plano 
de carreira que unifique 
a categoria. Mas não há 
perspectivas de avanço 
sem mobilização. 

Por um lado, o gover-
no Dilma Rousseff já dis-
se textualmente que não 
aceita negociar nada com 
os servidores antes de 
2016. Por outro, o Supre-
mo não demonstra em-
penho em enfrentar esta 
política de congelamento 
salarial e de quebra da au-
tonomia entre os poderes 
da República. 

A falta de empenho do 

presidente do STF, Joaquim 
Barbosa, fica evidente até 
no ritmo de instalação da 
mesa, reivindicada desde 
julho do ano passado pelos 
servidores. Até a semana 
passada, os tribunais su-
periores informavam que 
ainda não haviam recebido 
do STF a solicitação para 
que indicassem seus repre-
sentantes na mesa. “Vamos 
cobrar um prazo para [a 
mesa] finalizar posições, é 
preciso buscar uma política 
salarial permanente”, disse 
Adilson Rodrigues, diri-
gente da Fenajufe e do Sin-
trajud, que participará da 
reunião. Ele observa ainda 
que a proposta que venha a 

ser elaborada e negociada 
tem que ser defendida pelo 
STF. “A proposta tem que 
ser do Poder, o Judiciário 
tem que cumprir seu pa-
pel”, disse. 

A primeira rodada da 
mesa de negociação ocor-
rerá em dia de reunião do 
Grupo de Trabalho Na-
cional da Fenajufe e dos 
sindicatos, que elabora 
uma proposta de plano de 
carreira. No dia seguinte, 
acontecerá nova reunião 
ampliada da federação, 
quando servidores eleitos 
em assembleias nos esta-
dos devem debater o qua-
dro de mobilização e cons-
trução da greve.

A paralisação do Judi-
ciário Federal no interior 
do Estado de São Paulo, 
no dia 29 de abril, contou 
com expressiva adesão 
de servidores das Justi-
ças Federal, Trabalhista 
e Eleitoral. Na Baixada 
Santista, na JT de Praia 
Grande, a paralisação 
atingiu mais da metade 
dos servidores. 

“Houve adesão de mais 
de 60% dos trabalhadores, 
que cruzaram os braços 
por 24 horas”, disse Enio 
Ferreira Mathias, servidor 
da JT. De lá, foram até São 
Vicente, local onde ape-
nas o setor de audiências 

manteve suas atividades.
Unidos, os colegas da 

Baixada seguiram para a 
Justiça Federal de Santos 
de onde partiram para 
participar da Assembleia 
Geral do Sintrajud, ocor-
rida no Fórum Trabalhis-
ta Ruy Barbosa, na capital. 
Também houve grande 
adesão dos servidores da 
JT e JF de Santos.

Em Bauru e Marília, a 
paralisação contou com 
expressiva adesão de ser-
vidores da Justiça Federal 
e da Justiça Eleitoral. Os 
trabalhadores da JF pa-
ralisaram suas atividades 
das 14h às 17h e se deslo-

caram até a sede regional 
da Justiça Eleitoral, onde 
estiveram reunidos com 
os colegas por cerca de 
uma hora. 

“Encontramos um gran-
de número de pessoas, 
por causa do alistamento 
eleitoral”, disse o servidor 
da JF de Marília e diretor 
de base do Sintrajud João 
Carlos Carvalho da Silva. 
O prazo para o alistamen-
to eleitoral vai até 7 de 
maio e, diferentemente da 
capital, os cartórios elei-
torais estão concentrados 
em um mesmo prédio, o 
que facilitou a mobiliza-
ção dos servidores da JE.

Mobilização ganha força em todo o Estado de SP
Baixada Santista, Bauru e Marília se organizam rumo à greve. Fóruns da capital intensificam trabalho de conscientização.

Na capital paulista, os servidores da Justiça Federal 
(JF), do Tribunal Regional Federal 3º Região (TRF-3) e 
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) saíram do dia 
de paralisação do Judiciário Federal com a missão de 
se engajar em uma intensa mobilização para dar conti-
nuidade à Campanha Salarial Unificada. 

Em assembleias setoriais diante do Fórum Pedro 
Lessa (TRF-3/JF), na Avenida Paulista, e do TRE-SP, no 
centro da cidade, eles decidiram ampliar esforços para 
organizar a Campanha, conversando em cada setor e 
local de trabalho sobre a importância e urgência em 
aderir à mobilização neste momento.

Assembleias na capital

Marcela Mattos

Divulgação

Divulgação

29.04.14 - Servidores da Baixada em frente à JF de Santos

Servidores durante paralisação em Bauru

Colegas da JF e da JE de Marília

Servidores da JF em frente ao Fórum Pedro Lessa

Joca Duarte
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REIVINDICAÇÕES AUDIÊNCIA PÚBLICA

Total inflação
ICV DIEESE

REAJUSTE EM JANEIRO DE 2013 E 2014 - 
MÉDIO DE 5% EM CADA ANO

REAJUSTE NECESSÁRIO PARA REPOR A REMUNE-
RAÇÃO NO MESMO PATAMAR DE JUNHO DE 2006

41,12%

10,25%

55,59%

Com perdas salariais 
acumuladas em quase 50%, 
desde junho de 2006, os 
servidores do Judiciário 
Federal sofrem com a infla-
ção. Desde o início de 2011, 
quando a presidente Dilma 
Rousseff (PT) tomou posse, 
o Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), 
que mede a inflação oficial 
do país, avançou 22%. A 
cada ano, na média, a infla-
ção engoliu 6% da renda da 
população.

De acordo com estudo 
do economista e assessor 
do Sintrajud, Washington 
Luiz Moura Lima, o rea-
juste de 15,8% conquista-
do na greve unificada de 
2012, já foi superado pela 
alta dos preços. Só a in-
flação dos três primeiros 
meses deste ano consumiu 
dois terços do reajuste de 
5% na folha de pagamento 
dos servidores.

“Considerando o últi-
mo reajuste como sendo o 
de junho de 2006, quando 
da aprovação do PCS-3, a 
inflação acumulada foi de 
55,59%”, calcula Washing-
ton. “Descontando-se os 
5% de reajuste de 2013 e os 
5% de 2014, que acumulam 
10,25%, o reajuste necessá-
rio para recompor a remu-
neração frente à inflação é 
de 41,12%.” (Veja o gráfico).

De acordo com o Índice 
do Custo de Vida (ICV) do 
Dieese, a inflação acumula-
da em 2014 já alcança 3,40%.

Reposição imediata
Em 2013, ano em que 

houve o mesmo percentual 
de reajuste na folha, o au-
mento também foi supera-
do pelo ICV, que ficou em 
6,04%. Não à toa, a repo-
sição imediata das perdas 
salariais e a antecipação 
da última parcela, de 2015, 
são dois itens da pauta de 
reivindicações dos servi-
dores na campanha uni-
ficada, que luta também 
pelo direito à data-base.

Os números ressaltam 
a importância da mobi-
lização dos servidores na 
construção da greve por 
tempo indeterminado. As 
reivindicações visam re-
compor as perdas ocorri-
das e garantir a reposição 
da inflação.

O artigo 37 da Constituição Fe-
deral garante aos trabalhadores do 
serviço público a data-base. Além 
disso, a Lei 10.331/01 estabelece que 
as remunerações e os subsídios dos 
servidores serão revistos “no mês de 
janeiro, sem distinção de índices, ex-
tensivos aos proventos da inativida-
de e às pensões”.

O Poder Executivo, porém, não 
respeita tal previsão. Para se ter uma 
ideia, a última vez em que o governo 
considerou a data-base do servido-
res foi em janeiro de 1995, no pri-
meiro mês do governo FHC, quan-
do foi conquistado um reajuste de 
22,07%. Em 2005, o então presiden-
te Lula concedeu um reajuste linear 
simbólico, de 0,1%.

Debate no STF
A omissão do Executivo diante da 

falta de regulamentação da data-ba-
se do funcionalismo está em debate 
no STF desde 2007, quando o tri-
bunal começou a analisar o Recur-
so Extraordinário (RE) 565.089/SP. 
Trata-se de recurso contra acórdão 
do TJ-SP que julgou improcedente 
ação de policiais militares de São 
Paulo que querem a condenação do 
Estado ao pagamento de indeniza-
ção repondo a inflação. Os recor-
rentes argumentam que a Constitui-
ção está sendo violada pela omissão 
do Executivo ao não encaminhar 
projeto de lei anual. 

Repercussão geral 
O STF reconheceu a repercussão 

geral da questão, o que significa que 

a decisão sobre o recurso afetará to-
dos os servidores do Brasil. A Fena-
jufe participa deste processo.

Em sessão no dia 2 de abril, a mi-
nistra Carmen Lúcia apresentou 
seu voto sobre tema, afirmando que 
o Estado deve ser responsabiliza-
do pela omissão legislativa. O rela-
tor, ministro Marco Aurélio Melo, 
já havia reconhecido o direito dos 
servidores de serem indenizados. O 
ministro Teori Zavascki pediu vista, 
suspendendo o julgamento.

Campanha Salarial conjunta
Com a falta de data-base, as dife-

rentes categorias do serviço públi-
co passaram a lutar por planos de 
carreiras específicos. No Judiciário 
Federal, a categoria foi vitoriosa 
na campanha de três PCSs (1996, 
2002 e 2006). Em 2009, os servido-
res iniciaram a luta pelo PCS-4, e, 
apesar de várias greves, o governo 
conseguiu impor a sua política de 
reajuste zero.

Essa política prevaleceu até 2012, 
quando os servidores fizeram uma 
campanha salarial unificada. O re-
sultado não foi o esperado (15% 
parcelados em três anos), mas a luta 
conjunta derrotou a política de rea-
juste zero do governo Dilma Rous-
seff (PT).

O exemplo da campanha salarial 
de 2012 tem levado muitos servido-
res a considerar esgotado o modelo 
de negociação salarial por categoria. 
Em contrapartida, a regulamentação 
da data-base levará o funcionalismo 
a campanhas unificadas.

Inflação corrói salários e precariza a 
vida do servidor

A reposição das perdas e instituição da data-base são reivindicações da campanha salarial unificada

Data-base: um Direito 
Constitucional

A PEC 555/06, que extingue a 
contribuição previdenciária de 
servidores aposentados, será dis-
cutida em audiência pública na 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo no próximo dia 13 de maio. 
O evento é uma iniciativa conjunta 
do deputado estadual Carlos Gian-
nazi (PSOL) e da Frente Nacional 
São Paulo pela PEC 555/06.

A contribuição foi instituída 
pela Reforma da Previdência do 
primeiro governo Lula. A reforma 
instituiu cobrança injustificada e 
sem qualquer contrapartida, uma 
vez que os proventos de aposen-
tadoria são resultado das contri-
buições pagas à Previdência pelos 
servidores públicos durante todo 
o período de atividade.  

Além de taxar os inativos, a 
reforma limitou os benefícios ao 
teto do INSS, e criou um fundo 
de previdência complementar, o 
FUNPRESP, com regime de con-
tribuição definida. Dessa forma, 
o valor dos benefícios dependerá 
da rentabilidade das aplicações 
financeiras do fundo. 

Mobilizações em todo o país
Nos últimos meses, em diver-

sos estados, entidades sindicais 
e associativas dos servidores 
públicos estão se unindo em 
audiências públicas e debates, 
levando o movimento a ganhar a 
adesão dos membros dos legisla-
tivos estaduais. 

 “Este é um momento decisivo 
para PEC 555/06. Conclamo todos 
os colegas a se engajarem nas mo-
bilizações do próximo mês”, afir-
mou o coordenador da Frente São 
Paulo e secretário geral da Delega-
cia Sindical do Sindifisco Nacional, 
Rubens Nakano, em reportagem 
publicada no site da instituição. 

O Sintrajud vem somando esfor-
ços com outras entidades e movi-
mentos pela aprovação da Propos-
ta. Foram várias manifestações e 
atividades das quais participou, 
além da permanente pressão sobre 
os parlamentares. 

O sindicato também vem lutan-
do contra a reforma da Previdência 
desde a sua tramitação no Con-
gresso Nacional. Novas mobiliza-
ções vão acontecer nos próximos 
meses. Além da audiência pública, 
o Sindifisco Nacional deve promo-
ver um evento pela PEC 555 no dia 
29 de maio, no auditório Nereu Ra-
mos da Câmara dos Deputados. 

Entidades se 
unem para pedir 
aprovação da PEC 
555/06

Servidores e entidades 
lutam pelo fim 
da contribuição 
previdenciária de 
aposentados e 
pensionistas

Comparativo entre a inflação acumulada, o reajuste concedido em 2012 e o necessário para repor as perdas. 
Estudo de Washington Moura Lima, assessor do Sintrajud.
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O pagamento de uma 
diferença no valor do 
au x í l i o - a l i m e nt a ç ã o 
dos servidores da Justi-
ça Trabalhista, relativa 
ao período entre 2006 
e 2011, foi cobrado por 
representantes da Fena-
jufe e do Sintrajud em 
uma reunião com Maria 
Doralice Novaes – presi-
dente do TRT-2 e conse-
lheira do CSJT.

Na reunião, realizada 
em 14 de abril, o diretor 
do Sintrajud e da Fena-
jufe Tarcísio Ferreira 
reivindicou que o “CSJT 
reconheça o direito ao 
pagamento do retroati-
vo, levando em conta a 
uniformização ocorrida 
em dezembro de 2011”, 
quando uma portaria 
conjunta dos conselhos 
e tribunais superiores 
equiparou o benefício 
ao valor que eles já pa-
gavam aos seus servido-
res (R$ 710).

Após a uniformização, 

vários sindicatos (entre 
eles o Sintrajud), cobraram 
administrativa e judicial-
mente o pagamento da 
diferença no valor do auxí-
lio-alimentação nos cinco 
anos anteriores – o prazo 
de prescrição da cobrança 
de direitos trabalhistas. 

Direito à isonomia
Maria Doralice é a re-

latora do processo ad-
ministrativo, no CSJT, 
sobre o pagamento re-
troativo da diferença. A 
matéria chegou ao Con-
selho depois que a JT 
da 11ª região (TRT-11) 
reconheceu o direito ao 
passivo, atendendo a um 
pleito do sindicato que 
representa seus servido-
res. Uma resolução do 
CSJT, porém, determina 
que atos de reconheci-
mento de passivos em 
TRTs devem ser exami-
nados pelo Conselho.  

A Fenajufe pediu habi-
litação no processo ad-

ministrativo e requereu 
o reconhecimento do 
direito ao passivo para 
os servidores de toda a 
Justiça do Trabalho.

Segundo Tarcísio Fer-
reira, “a Portaria Con-
junta nº 5, que unifor-
mizou os benefícios, 
apenas reconheceu um 
direito que já existia, 
qual seja, a isonomia 
dentro da carreira, ten-
do em vista os valores 
distintos pagos no STF 
e nos tribunais superio-
res, sem qualquer fun-
damento legal”.

Na opinião do diri-
gente, nada impede que 
o Conselho reconheça o 
direito à diferença, ain-
da que o pagamento seja 
condicionado à disponi-
bilidade orçamentária. 

O julgamento do pro-
cesso administrativo 
estava agendado para a 
sessão do CSJT do dia 
25 de abril, mas foi re-
tirado da pauta.

O TSE confirmou a auto-
rização para o pagamento 
do reajuste dos auxílios-
-alimentação e pré-escolar 
(também conhecido como 
auxílio-creche) e informou 
ter encaminhado em 29 de 
abril ofício para os TRE´s 
efetuarem o pagamento. O 
reajuste é retroativo ao dia 
1º de janeiro de 2014, con-
forme a portaria nº 216, de 
10 de abril. 

Na Justiça Federal e na 
Justiça Trabalhista, o re-
ajuste dos benefícios foi 
pago no mês de abril, mas 
faltava a definição da data 
do pagamento na Justiça 
Eleitoral. O departamento 
jurídico do Sintrajud já ha-
via cobrado essa definição 
em ofício encaminhado ao 

TRE em 15 de abril.
O Sintrajud cobra o pa-

gamento imediato. “O va-
lor é pequeno, mas funda-
mental neste momento de 
salários congelados”, diz 
Adílson Rodrigues, diretor 
do sindicato e coordena-
dor da Fenajufe.

Equiparação com STF
O reajuste dos benefícios 

foi conquistado pelos ser-
vidores após mobilização 
do sindicato e da Fenajufe, 
que cobraram a equipara-
ção dos valores com os pa-
gos aos servidores do STF.

O requerimento proto-
colado ao final de fevereiro 
solicitava que os tribunais 
superiores reajustassem 
imediatamente os valores, 

com efeitos financeiros a 
partir de 1º de janeiro de 
2014, tendo em vista os 
novos valores estabeleci-
dos no âmbito do STF. Este 
pedido teve como resulta-
do a edição da Portaria 
Conjunta nº 01/2014 do 
Poder Judiciário.

No caso do TRE, o rea-
juste só foi autorizado em 
10 de abril, quando, a pe-
dido da Fenajufe, foi edi-
tada a portaria conjunta. 
A Justiça Eleitoral não fez 
parte da portaria porque 
o ministro Marco Aurélio 
Melo, presidente do TSE, 
não assinou o documento.

O reajuste dos benefícios 
é um dos itens da pauta de 
reivindicações da campa-
nha salarial dos servidores 

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Servidores cobram do CSJT o 
pagamento do retroativo

Fenajufe e Sintrajud pleiteiam pagamento da diferença 
no valor do benefício entre 2006 e 2011

TSE autoriza reajuste dos auxílios-alimentação e creche
Sintrajud cobra pagamento imediato, que já foi feito na justiça Federal e na Trabalhista

do Judiciário, que inclui 
ainda a definição de uma 
data-base (1º de maio), a re-
posição das perdas salariais, 
a melhoria das condições de 
trabalho, a rejeição oficial 

dos projetos de criação de 
carreira exclusiva nos tribu-
nais superiores e a paridade 
de vencimentos entre ati-
vos, inativos e pensionistas, 
entre outros itens.

Se depender da pro-
posta do governo para 
o orçamento de 2015, 
auxílio-alimentação, re-
feição e assistência pré-
-escolar não poderão ter 
aumento quando estive-
rem acima do valor per 
capita pago pela União 
no mês passado.

Essa vedação está previs-
ta no artigo 88 do projeto 
da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (PL 3/2014), 
encaminhado pelo gover-
no ao Congresso Nacional 
no último dia 16.

Proibição semelhante 
já existia desde 2010, mas 
no ano passado sindicatos 
dos servidores consegui-
ram mudar o dispositivo. 
Em junho de 2013, o Sin-
trajud apresentou ao rela-
tor do PLDO para 2014, 

deputado Danilo Forte 
(PMDB-CE), proposta de 
emenda supressiva neste 
sentido, formulada pela 
federação – o relatório 
preliminar do parlamen-
tar mantinha o artigo que 
impedia os reajustes.

Com isso, o reajuste dos 
benefícios ficou acima da 
variação do IPCA no ano 
passado. No Judiciário, o 
valor do auxílio-creche 
passou de R$ 561,00 para 
R$ 594,15 e o alimenta-
ção foi reajustado de R$ 
710,00 para R$ 751,96.

O reajuste dos bene-
fícios é um dos itens da 
pauta de reivindicações 
da campanha salarial uni-
ficada, que tem indicativo 
de greve por tempo inde-
terminado a partir de 15 
de maio.

Proposta de diretrizes 
orçamentárias para 2015 

veda reajuste de benefícios

Joana Darc

27.11.13 - Diretor do Sintrajud e da Fenajufe, 
Tarcísio Ferreira, em audiência coim o presidente 

do TSE, Marco Aurélio de Mello 
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Na luta contra a Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 59/2013, 
que cria um estatuto 
único para os servidores 
do Judiciário, o Sintrajud 
e a Fenajufe pressionam 
os senadores. O diretor 
do sindicato e da fede-
ração Tarcísio Ferreira 
foi ao escritório do sena-
dor Antonio Carlos Ro-
drigues (PR/SP) em São 
Paulo para mostrar os 
efeitos negativos da Pro-
posta à carreira do servi-
dor do Judiciário federal.

A PEC está na Comis-
são de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ) 
do Senado e tem como 
relator o senador Valdir 
Raupp (PMDB/RO). Ro-
drigues é um dos mem-
bros da CCJ, assim como 
os outros dois senadores 
do Estado de São Paulo, 
Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB) e Eduardo Su-
plicy (PT). O Sintrajud 
também solicitou reu-
nião com Ferreira e Su-

plicy, mas a data ainda 
não foi confirmada.

 “Apresentamos ao sena-
dor um documento com 
algumas considerações 
sobre a posição da federa-
ção em relação à PEC”, ex-
plicou Tarcísio. “Se a pro-
posta avançar, ela tende a 
nos transformar em uma 
categoria à parte, isolada 
dos demais funcionários 
públicos, tanto os federais 
quanto os estaduais.”

 Se aprovada, a pro-
posta criará um estatuto 
comum para servidores 
dos Judiciários estadual e 
federal, o que os afastaria 
do Regime Jurídico Úni-
co (Lei 8.112/90) - que 
rege o serviço público fe-
deral como um todo.

 “A PEC é inconstitucio-
nal porque vai interferir 
na autonomia dos estados. 
Não pode haver uma lei fe-
deral que diga como os es-
tados vão legislar sobre os 
seus servidores”, disse Tar-
císio. Sindicato e federação 
temem ainda que a Emen-

Sintrajud e Fenajufe pressionam senadores contra a PEC 59
Sindicato reuniu-se com o senador Antonio Carlos Rodrigues e apresentou argumentos contra a criação de estatuto único para o Judiciário

l O estatuto pode afastá-los do Regime Jurídico 
Único (Lei 8.112/90) dos servidores federais.
l Pode haver eliminação de direitos previstos no RJU
l Negociações salariais podem se tornar ainda 

mais difíceis, já que precisariam também do aval 
dos governadores.

Por que os servidores do 
Judiciário federal são contra:

O que propõe a PEC 59/2013:
l Servidores do Poder Judiciário – da União e dos Estados – 

serão regidos por um mesmo estatuto
lA partir da promulgação da Emenda, o STF terá 360 dias para 

enviar ao Congresso o projeto de lei do estatuto.
lLeis estaduais devem seguir o que estiver previsto no estatuto.

lO Poder Judiciário tem uma só estrutura; a divisão 
entre o ramo federal e os estaduais tem caráter 

meramente funcional.
lA pluralidade de regimes para os servidores ofende 

a unidade do Judiciário.
l A existência de regimes diferentes cria disparidades 

salariais entre servidores que executam o mesmo serviço.

O que dizem os autores da 
proposta:

da elimine direitos dos 
trabalhadores e dificulte as 
negociações salariais, que 
teriam de contar com o 
aval dos governadores. 

 A Emenda interessa a 
alguns setores do funcio-

nalismo estadual, para 
quem o estatuto único 
poderia levar â melho-
ria salarial, a partir da 
uniformização com os 
servidores federais. “Há 
alguns anos, a remune-

ração dos federais era 
realmente melhor, mas 
hoje, por conta do con-
gelamento salarial, al-
guns estados já oferecem 
remunerações maiores”, 
esclareceu Tarcísio.

A possibilidade de te-
rem as férias suspensas 
vem preocupando os ofi-
ciais de justiça da Central 
de Mandados Unificada 
de São Paulo (Ceuni). A 
ameaça está contida em 
um ofício expedido em 9 
de abril pelo corregedor 
da Central, o juiz federal 
Clécio Braschi. No docu-
mento, o juiz minimiza 
a gravidade das justifica-
tivas apresentadas pelos 
oficiais para o atraso no 
cumprimento dos man-
dados, como problemas 
de saúde, dificuldades na 
localização de endereços 
e até riscos à segurança.

“Constituem eventos 
comuns a que estão su-
jeitos todos os Oficiais de 
Justiça, inclusive os que 
estão e sempre estiveram 
em dia no cumprimen-
to dos mandados”, diz o 
ofício assinado pelo juiz 

SOBRECARGA

ESTATUTO

Juiz fala em suspender férias e preocupa oficiais de justiça
Sintrajud e Assojaf-SP vão pedir esclarecimentos e preparar defesa dos direitos dos servidores

Por Hélio Batista Barboza corregedor. Ele instruiu 
a direção da Central a 
controlar a devolução, 
até dois dias antes do iní-
cio das férias, de todos os 
mandados cumpridos pe-
los oficiais.

“Se devolvidos expe-
dientes pendentes de 
cumprimento e apre-
sentadas as justificativas 
já arroladas acima ou 
não apresentadas justi-
ficativas, as férias serão 
suspensas até que sejam 
cumpridos todos os man-
datos pendentes”, acres-
centa o documento. 

O assunto foi debatido 
pelo Núcleo de Oficiais 
de Justiça do Sintrajud 
no dia 24, na sede do 
Sindicato. Os oficiais 
destacaram que a Or-
dem de Serviço já es-
tipula um prazo de 60 
dias para o cumprimen-
to dos mandados. Resta 
saber, porém, se mesmo 
dentro desse prazo os 
mandados não cumpri-

dos podem motivar a 
suspensão das férias.

A Associação dos 
Oficiais de Justiça Ava-
liadores Federais de 
São Paulo (Assojaf-SP) 
buscará esclarecer esse 
ponto com a direção da 
Ceuni. Dependendo da 
resposta, o departamen-
to jurídico do Sintrajud 
pode entrar com petição 
judicial para assegurar o 
respeito às férias.

Aposentadoria especial
O Núcleo discutiu tam-

bém a aposentadoria 
especial para os oficiais 
de justiça. Uma lei com-
plementar aprovada pela 
Câmara dos Deputados 
em de 22 abril concede 
aposentadoria especial 
para mulheres policiais 
aos 25 anos de contribui-
ção e 15 anos de efetivo 
exercício. Caso transfor-
mado em lei, o texto pode 
abrir uma porta para que 
o direito seja estendido 

a outros servidores que 
enfrentam riscos à segu-
rança pessoal. Isso inclui-
ria os oficiais de justiça, 
e não apenas os da área 
criminal, como lembrou 
o oficial Erlon Sampaio, 
diretor do Sintrajud.

O Núcleo decidiu pro-
mover o debate sobre a 
questão, juntamente com 
a Assojaf-SP, a fim de for-
mular um posicionamen-
to comum para a defesa 
do direito à aposentado-
ria especial.

Indenização de transporte
A indenização de trans-

porte é outro motivo de 
preocupação. Em São 
Paulo, os oficiais recebem 
R$ 1.344 para a manuten-
ção do automóvel usado 
no trabalho diário, se tra-
balharem pelo menos 20 
dias úteis no mês. O valor 
é insuficiente.

O Encontro Nacional 
do Coletivo dos Oficiais 
de Justiça da Fenajufe 

(Cojaf ), realizado em 
março em Brasília, de-
cidiu pressionar o Con-
selho da Justiça Federal 
para elevar o valor da 
indenização.

Essa pressão deve co-
meçar sobre os presiden-
tes dos TRFs, que votam 
nas reuniões do CJF. Em 
São Paulo, o Sintrajud vai 
levar ao presidente do 
TRF-3, Fábio Prieto, es-
tudos que demonstram a 
insuficiência da atual in-
denização de transporte.

Abordando a situação 
da Subseção de Osasco, 
o Núcleo lembrou a ur-
gência para que ela re-
ceba novos servidores, a 
serem designados após 
a homologação do con-
curso. Conhecida como 
uma das mais sobrecar-
regadas de mandados 
judiciais pendentes de 
cumprimento, a Subse-
ção tem sido tema de 
constante de reivindica-
ções do segmento.
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Uma agres-
são feita por 
quem deve-
ria combatê-
-la “alimen-
ta a rede de 
v i o l ê n c i a ”. 
Essa foi uma 
das ideias 
d e f e n d i d a s 
por Marga-
rida Barreto 
na palestra 
sobre assé-
dio moral, ao 
explicar que 
a existência 
desta violên-
cia no Judici-
ário revela uma 
sociedade brutalizada.

Parte da campanha de 
combate ao assédio mo-
ral, a palestra aconteceu 
no fórum trabalhista Ruy 
Barbosa em 24 de abril.

Uma das maiores espe-
cialistas do tema no Bra-
sil, Margarida disse que 
“o assédio moral é uma 
política” para aumentar 
a produtividade, um tra-
ço da intensificação da 
reestruturação produti-
va: “que significa demi-
tir pessoas para que as 

O TRT-2 necessita de 
2.255 servidores do qua-
dro efetivo para chegar à 
média nacional, aponta es-
tudo do assessor econômi-
co do Sintrajud, Washing-
ton Moura Lima.

“É uma defasagem altís-
sima, já que seriam neces-
sários mais 42,25% de no-
vos servidores”, diz Lima 
no estudo que partiu de 
dados do Conselho Nacio-
nal de Justiça.

Em 2012, o saldo es-
timado de processos do 
TRT-2 (1ª e 2ª instâncias) 
correspondia a 19,08% do 
total nacional, “quase um 
quinto de todos os proces-

sos [trabalhista no país]”. 
Apesar disso, o número de 
trabalhadores corresponde 
a apenas 12,31% do total de 
servidores da JT nacional, e 
13,41% do quadro efetivo.

O estudo mostra que o 
TRT-2 foi o que mais ce-
deu servidores a outros 
tribunais, sendo o penúlti-
mo no país em números de 
FCs e CJs, ficando a frente 
do TRT-8.

O levantamento também 
demonstra como a tercei-
rização está presente na 
Justiça Trabalhista. Atual-
mente ela corresponde a 
15% da força de trabalho 
da JT.

“Assédio Moral no Judiciário mostra 
brutalidade da sociedade”

Palestra no fórum trabalhista Ruy Barbosa faz parte da campanha do Sintrajud

TRT-2 precisa de 2 mil servidores para chegar à média nacional
Responsável por 20% das ações trabalhistas, 2ª Região tem apenas 12,31% dos trabalhadores da JT nacional

Dando continuidade 
ao processo de escolha 
de sua nova diretoria, 
o Sintrajud realiza no 
dia 7 de maio de 2014, 
às 19h, no auditório do 
Sintrajud (Rua Antônio 
de Godoy, 88, 15º andar) 
Assembleia Geral Extra-
ordinária para a escolha 
da comissão eleitoral que 
coordenará a eleição, que 
ocorre nos dias 28 e 29 de 
maio. O edital de convo-
cação para a assembleia 
foi publicado na edição 
117 do Boletim do Judi-
ciário (em 2/4/2014) e 
no site do Sintrajud (em 
9/4/2014).

Serão eleitos no míni-
mo três servidores para 
compor a comissão, que 
será acrescida de mais 
um representante por 
chapa inscrita para dis-
putar a direção executiva 
do sindicato, garantida 
sempre a composição ím-

Servidores vão eleger 
comissão eleitoral no 

próximo dia 7
Assembleia Geral 

Extraordinária será 
no auditório do 

Sindicato, às 19h

par, bem como indicará 
o seu presidente, que as-
sumirão a coordenação 
do processo das eleições 
sindicais. O prazo para 
inscrição de chapas ter-
minou no dia 28 de abril, 
conforme divulgado em 
edital, e serão divulgadas 
em breve, após homolo-
gação das inscrições pela 
Comissão.

O roteiro das urnas 
será divulgado em breve. 
Poderão votar os que te-
nham se sindicalizado até 
o dia 28/03/14 e que es-
tejam em pleno gozo dos 
direitos sociais, quites 
com a tesouraria do Sin-
trajud e que não tenham 
sofrido qualquer punição 
prevista no estatuto deste 
sindicato, no período an-
terior a um ano do pleito.
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empresas ganhem mais, 
sobrecarregando quem 
permanece empregado”. 
Assim, um caso de as-
sédio moral denuncia a 
estrutura organizacional 
e de gerenciamento do 
trabalho de instituições 
e empresas.

Segundo Margarida, 
a vítima de uma violên-
cia moral não esquece e 
a sua vida sentimental é 

d e s m a n -
telada: “O esvazia-
mento de sentido da 
vida pode levar a vítima 
ao suicídio”. Em sua opi-
nião, para desconstruir o 
assédio moral são neces-
sárias ações coletivas. “É 
um processo; temos que 
continuar denunciando. 
Quando o coletivo se le-
vanta fica mais fácil en-
frentar”, disse. 

Muitos processos e poucos servidores: uma triste realidade no TRT-2
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