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Antes da eleição, 
nova mobilização!

Justiça Federal e Justiça Trabalhista param por 24 horas na quinta-feira.

23 de outubro, às 14h ato em frente ao TRE

FIM DO ASSÉDIO MORAL

PELO DIREITO DE GREVE

Na Justiça Trabalhista, servidores 
se mobilizam por condições

de trabalho.

Assembleia setorial: dia 22,
às 13h, no Fórum Ruy Barbosa

Pelo direito à vida:

Intelectuais divulgam apoio ao 
direito de greve dos servidores

Pág. 02

Estados terão atos e paralisações 
na semana do 2º turno

Pág. 03

Homenagem a Amanda, que 
faleceu no local de trabalho
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PELA REPOSIÇÃO SALARIAL
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Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no Estado de São Paulo

Jornal do Judiciário

Luta é por reposição salarial
e respeito à vida

JF e JT param por 24 horas no dia 23. Na véspera, servidores da JT preparam mobilização por condições de trabalho

O Sintrajud recebeu uma 
nota de apoio ao direito de gre-
ve dos trabalhadores da Justiça 
Eleitoral, que foram proibidos 
de paralisar suas atividades a 
partir de 30 de setembro, como 
havia sido deliberado em as-
sembleia da categoria.

Uma liminar expedida pelo 
desembargador do TRF-3 Co-
trim Guimarães proibiu a gre-
ve e impôs ao Sindicato e aos 
servidores uma multa diária de 
R$ 300 mil, além de processos 
cíveis, criminais e administra-
tivos, em caso de descumpri-

mento da decisão.
A nota de apoio é assinada 

por professores da USP, da 
Unicamp e de outras univer-
sidades, além de magistrados, 
advogados, pesquisadores e 
dirigentes sindicais. Entre os 
mais de 120 signatários, es-
tão os professores de Direi-
to da USP Jorge Luiz Souto 
Maior e Marcus Orione, que 
estiveram no ato público que 
os servidores do Judiciário 
Federal em São Paulo reali-
zaram na última quarta-feira, 
15, diante do TRE.

Às vésperas do segundo turno da 
eleição presidencial, a pressão pela 
reposição salarial vai continuar. Os 
servidores da Justiça Federal e Tra-
balhista decidiram cruzar os braços 
por 24 horas na quinta-feira, 23, e 
se juntar aos colegas da Eleitoral 
em um ato público no TRE-SP, às 
14h. Haverá também uma assem-
bleia para avaliar a continuidade 
da paralisação.

Sem contraproposta do governo, a 
categoria avalia que deve continuar a 
pressão nesta reta final do processo 
eleitoral. Por isso, além da paralisa-
ção do dia 23, trabalhadores de São 
Paulo também vão participar do ato 
nacional em frente ao STF, no dia 22.

Os servidores aprovaram o esta-
belecimento de assembleia perma-
nente durante todo o curso do mo-
vimento paredista.

Assembleias setoriais
A assembleia geral realizada no 

sábado, 18, apontou a necessidade 
de assembleias setoriais e reuniões 
organizativas nos diversos fóruns 
da capital e interior, a fim de garan-
tir uma grande participação no ato 
em frente ao TRE-SP. 

A setorial da Trabalhista já está mar-
cada. Será na quarta-feira, 22, às 13h, 
no saguão do Fórum Ruy Barbosa.

Além de organizar sua partici-
pação na paralisação, os servido-
res da JT vão discutir as condições 
de trabalho, tema de amplo debate 
na assembleia.

Ficou clara a necessidade de os 
servidores se unirem contra o as-
sédio moral, a imposição de metas 
abusivas e o excesso de trabalho.

Essas questões sempre fizeram 
parte das reivindicações da ca-
tegoria, mas ganharam destaque 
com a morte de três servidores da 
Justiça Trabalhista, que atentaram 
contra a própria vida, dois deles 
no local de trabalho.

No caso de Amanda Priscila Costa 
(ver pág. 4), a juíza Elisa Andreoni 
chegou a publicar no Facebook uma 
desagradável e desrespeitosa mensa-
gem sobre a morte da servidora.

“Precisamos aprofundar a discus-
são sobre o que aconteceu, a relação 
entre essas mortes”, ressaltou Angéli-
ca Olivieri, diretora do Sintrajud.

Grupo de intelectuais divulga 
nota de apoio ao direito de greve
Documento manifesta solidariedade aos servidores após 

proibição da greve no TRE-SP

“Para a observância da democracia, há que se pre-
servar também o direito de os trabalhadores se ma-
nifestarem por meio da greve, escolhendo inclusive 
a oportunidade para a sua deflagração.”

(Leia a íntegra da nota de apoio no site do Sintrajud)

Para a mobilização do dia 23, 
o  Sintrajud oferece apoio lo-
gístico e de infraestrutura. 
Basta entrar em contato com 
a secretaria do Sindicato no 
telefone (11) 3222-5833 e falar 
com Luci.

Mais uma vez a votação da PEC 
555/2006 na Câmara dos Deputa-
dos foi adiada. No entanto, segun-
do o presidente da Câmara, Hen-
rique Eduardo Alves (PMDB-RN), 
o objetivo foi garantir um quórum 
qualificado e a possível aprovação 
da emenda, que acaba com a co-
brança de contribuição previden-
ciária de servidores aposentados. 

A informação foi repassada a 
aposentados de todo o Brasil, que 
estiveram em Brasília na terça-
-feira, 14, para pressionar e acom-
panhar a votação. Representando 
São Paulo estavam os diretores 
do Sintrajud, Maria Helena Gar-
cia Leal e Flávio Conrado Junior, 
além de Jésus Afonso da Cruz, 
Carlos Roberto Braga Lima, José 
Maria da Rocha, Norival Souza, 

Claudio Veiga e Márcio Lóis. 
A votação da PEC 555/2006 e do 

PL 4434/2008, que cria um índice 
de correção para garantir o rea-
juste dos benefícios da Previdên-
cia de acordo com o aumento do 
valor do salário mínimo, estavam 
na pauta do dia, mas foram preju-
dicados por intensas discussões de 
outros itens.

Quando o plenário já estava es-
vaziado, por volta das 22h, hou-
ve uma pressão dos aposentados 
pela PEC 555. Foi quando o pre-
sidente da Casa se dirigiu a um 
dos microfones e conversou com 
os aposentados. 

“Havia 350 deputados no Con-
gresso e de acordo com o Henri-
que Alves precisaríamos de pelo 
menos 440 na Casa para garantir 

PEC 555/2006: mais uma vez a votação não ocorreu
A apreciação da Emenda na Câmara dos Deputados ficou para depois do 2º turno

uma votação qualificada, sendo 
necessários 308 votos nominais. 
Mas ele se comprometeu a, após 
o segundo turno, pautar nova-

mente a Emenda e também a PEC 
170/12, a PEC da invalidez, desta 
vez como 2º e 3º item na pauta”, 
explicou o diretor do Sintrajud.

Joana D’Arc

14.10.14 - Deputado Vicentinho (PT) recebe representantes dos aposentados
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Dirigentes da federação nacional 
(Fenajufe) cobraram do Supremo 
Tribunal Federal retorno sobre a pos-
sível contraproposta que seria apre-
sentada pelo governo para o projeto 
de reposição salarial dos servidores 
do Judiciário Federal. Até o início da 
noite de sexta-feira (17), a Direção-
-Geral do tribunal não havia dado 
retorno à federação e nem marcado 
nova reunião com os servidores.

Alguns sindicatos divulgaram que 
a reunião entre o Ministério do Pla-
nejamento e a Direção Geral do STF 
teria ficado para esta semana. O pre-
sidente do Supremo, Ricardo Lewan-
dowski, havia incumbido a Direção 
Geral de manter contato com a fede-
ração e informar os servidores sobre 
os desdobramentos das negociações, 
o que não aconteceu.  

O secretário de Relações do Traba-
lho do Ministério do Planejamento, 
Sérgio Mendonça, disse ao diretor 

do Sintrajud Antônio Melquíades, 
o Melqui, que estava tentando via-
bilizar uma reunião com a direção 
do STF para antes do segundo tur-
no. Designado pelo governo para 
negociar com o Poder Judiciário, o 
secretário informou que os projetos 
salariais estavam sendo analisados.

Atos e paralisações 
O que está confirmado é que a ca-

tegoria manterá a pressão nesta reta 
final do processo eleitoral. Novas 
manifestações e paralisações estão 
previstas para os dias 22 e 23.

No dia 15 houve protestos em 
pelo menos oito estados. Os servi-
dores do TSE e do TRE de Brasília 
fizeram um ato em frente ao tribu-
nal e protestaram diante do Palácio 
do Planalto, enfrentando as ame-
aças da administração e a liminar 
que proibiu o direito de greve. Eles 
aprovaram novas manifestações na 

Servidores preparam protestos
a uma semana do 2º turno

Reunião entre governo e STF pode acontecer na semana da eleição, que terá novos atos e paralisações

CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO
Assembleia setorial da JT  
(Fórum Ruy Barbosa, na Barra Funda)
Brasília: ato no STF, às 14h

Ato no TRE-SP  
Assembleia Geral Extraordinária

Novembro:
Seminário do Fórum das 
Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos sobre a 
Campanha Salarial Unificada 
2015 (Brasília) 

22/10, 13h -

23/10, 14h - 

14 a 16

quarta, 22, e no próprio domingo da 
eleição, 26 de outubro.

Também houve manifestações em 
São Paulo, Porto Alegre, Belo Hori-
zonte, Salvador, São Luis e Cuiabá, 
entre outros locais. 

“A categoria deve assumir o pro-
tagonismo nesta semana para forçar 
a apresentação de proposta pelo go-
verno e avanço nas negociações”, de-
fende o servidor Adilson Rodrigues, 
da coordenação-geral da Fenajufe.

Ato no TRE mostra apoio 
de outras categorias

Ataque à greve e reação
dos servidores

26.09 – Presidente do TRE, Desembargador 
Antônio Carlos Mathias Coltro, pressiona servidores 

para tentar desmobilizar a greve.

15.10 – Ato em frente ao 
TRE. Servidores recebem 
apoio de intelectuais, 
magistrados e de diversas 
categorias.

03.10 – Apagão e atos 
públicos pedem reposição 
salarial e respeito ao direito de 
greve. Entidades manifestam 
solidariedade.

28.09 – Liminar expedida pelo desembargador do 
TRF-3 Cotrim Guimarães proíbe a greve no TRE

24.09 – Apagão do Judiciário 
esvazia o TRE. Assembleia 
aprova greve a partir do dia 30.

30.09 – Assembleia suspende 
a greve, mas servidores exigem 
respeito à Constituição e 
mantêm a mobilização.

Ao serem impedidos de exercer 
o direito de greve, os servidores 
do Judiciário Federal sofreram 
um ataque que atinge toda a clas-
se trabalhadora e o próprio estado 
democrático de direito. 

Foi o que disse o juiz trabalhista 
e professor de Direito da USP Jor-
ge Souto Maior ao participar do 
ato público que os servidores rea-
lizaram no dia 15, diante do TRE. 
“Vim dar meu abraço de solidarie-
dade, numa perspectiva de classe”, 
anunciou Souto Maior.

Cercado por um aparato poli-
cial, o ato reuniu também repre-
sentantes dos metroviários e do 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Saúde e Previdência no Estado de 
São Paulo (Sinsprev), que se jun-
taram às várias manifestações de 
solidariedade recebidas pelos ser-

vidores do Judiciário Federal em 
São Paulo.

Desumanização do trabalho
A pauta original da manifesta-

ção tinha como foco a cobrança de 
uma resposta do STF e do gover-
no Dilma Rousseff (PT) ao projeto 
de reposição salarial. O ato públi-
co também foi mais um protesto 
contra a liminar que proibiu a gre-
ve dos servidores do TRE. 

No entanto, a morte da servido-
ra da JT Amanda Priscila Costa, 
dois dias antes,  trouxe para o foco 
também questões como condições 
de trabalho, imposição de metas, 
assédio moral e adoecimento. A 
tragédia aumentou a indignação e 
escancarou a necessidade de a ca-
tegoria se unir contra a precariza-
ção do trabalho. 

Joca Duarte
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Amanda Priscila Santos Costa, 
servidora do TRT-2, atentou con-
tra a própria vida dentro do pró-
prio local de trabalho, o Fórum 
Trabalhista Ruy Barbosa, no dia 
13 de outubro.

Natural do Rio Grande do Norte, 
Amanda chegou ao Ruy Barbosa 
em agosto. Era filha única e tida pe-
los colegas como uma pessoa alegre, 
simpática, com vontade de aprender.

Embora não se saiba a moti-
vação para o ato de Amanda, de 
maneira geral o suicídio no local 
de trabalho pode ser um alerta de 
que algo não vai bem. O dia a dia 
nos tribunais tem levado servido-
res ao adoecimento e afastamento.

No dia seguinte à morte de 
Amanda, os servidores fizeram 
um ato em homenagem à colega 
no Fórum Ruy Barbosa, quando 
leram a seguinte carta:

Ontem perdemos uma colega, 
Amanda Costa, recém empossa-
da, aprovada no último concurso 
deste tribunal. Como tantos e tan-
tas de nós, deixou família, ami-
gos, amores, raízes para servir a 
esta instituição.

Muitos de nós, não a conhece-
mos, talvez tenhamos cruzado 
com ela no elevador, nos corre-
dores, em algum restaurante, 
tenhamos visto o crachá e a re-
conhecido como colega e não 
cumprimentamos, seguimos nos-
so curso, preocupados em comer 
rápido pra voltar à Vara, a pilha 
de despachos só cresce e o chefe 
ou chefa quer a pilha zerada até o 
fim do dia. Talvez tenhamos per-
dido a chance de tê-la visto sorrir, 
de convidá-la a almoçar com nos-
sa turma, cada vez menor e ato-
mizada, talvez tenhamos perdido 

a chance de dizer que a banda 
predileta dela iria tocar na cidade 
no fim de semana e que ela seria 
muito bem vinda a vir conosco, 
Talvez tenhamos perdido a chan-
ce de abraça-la, de acolhe-la de 
dizer que somos todos iguais e es-
tamos no mesmo barco, compar-
tilhando muitos medos, frustra-
ções e anseios em comum. Mas 
não fizemos nada disso, passa-
mos sem nem dizer oi.

Neste momento, colegas, ma-
gistrados, cidadãos, advogados, 
enfim, homens e mulheres aqui 
presentes, nos sentimos preso a 
um pequeno intervalo de tempo, 
que parece eterno, fico a pensar, 
quanto tempo se passou no cora-
ção e no espírito da colega entre o 
desejo de não mais viver e a con-
cretização do ato, 100 anos? Pou-
cos segundos? Nada disso jamais 

Carta a Amanda

saberemos, por que uma perda 
como da Amanda é a eternidade 
do silêncio e da dor. Amanda, nes-
sa manhã, todos nós vamos lhe 
desejar o bom dia que não demos 
e dizer seja bem vinda ao TRT-2.

Carta redigida pelo nosso 
companheiro Tauff Ganem de 

Abreu, servidor do TRT-2.

O 2º Seminário Nacional da Fe-
najufe sobre Saúde do Servidor e 
PJe, nos dias 10 e 11 de outubro, 
reuniu trabalhadores de diversos 
estados, produzindo um rico deba-
te sobre as condições de trabalho 
no Judiciário Federal, com muitos 
dados e exemplos de ações toma-
das. O seminário não deixou dú-
vidas de que a luta pela saúde da 
categoria é urgente e fundamental.

Dentre os temas discutidos, 
destacaram-se o Processo Judicial 
eletrônico  (PJe), o teletrabalho e 
o assédio moral. O seminário teve 
palestras de profissionais e pes-
quisadores da área da saúde, além 
de representantes da Fenajufe e da 
Fenajud. 

Foram abordados os muitos pro-
blemas que acompanham a im-
plementação do PJe. Os sistemas 
apresentam falhas que atrasam o 
serviço, em alguns casos deixando-
-o até mais moroso do que com o 
processo físico,. Ademais, o PJe 
torna o cotidiano ainda mais indi-
vidualizado, ao diminuir a intera-
ção e a sociabilidade entre colegas, 

Seminário faz diagnóstico do trabalho no Judiciário
Evento da Fenajufe sobre saúde do servidor e PJe mostra problemas que a categoria tem de enfrentar com urgência

Por Daniel Luca (*) além de aumentar os mecanismos 
de controle sobre o trabalho, o que 
contribui para o stress e o cansaço.

Segundo uma pesquisa realizada 
no Rio Grande do Sul, os funcioná-
rios que trabalham apenas ou pre-
dominantemente com processos 
eletrônicos apresentam mais quei-
xas relacionadas à LER/DORT e a 
problemas nos olhos (dor/ardên-
cia, cansaço, ressecamento).

No que se refere ao teletrabalho, 
os relatos mostraram que, nessa 
modalidade, o volume de serviço 
é 30% maior do que nos fóruns. 
Soma-se a isso o fato de que toda 
estrutura necessária ao trabalho 
torna-se responsabilidade do tra-
balhador: energia, material de es-
critório, móveis, computador, etc. 
O mesmo acontece com a saúde, 
de forma que a instituição se isen-
ta de responsabilidades quanto 
aos adoecimentos relacionados ao 
trabalho.

Falando sobre a questão do assé-
dio moral, o pesquisador e profes-
sor da Unicamp Roberto Heloani 
apontou que o aumento dos casos 
está ligado à reestruturação produ-
tiva e ao modelo de estado neolibe-

ral, que utiliza metas e outras for-
mas de intensificação do trabalho 
para alcançar altos níveis de lucro. 
Heloani foi enfático ao dizer que a 
instituição, seja ela publica ou pri-
vada, é responsável pelo assédio, 
uma vez que a raiz desse fenômeno 
está na organização do trabalho. 

As metas foram bastante men-
cionadas de forma geral como pre-
judiciais à saúde. Os participantes 
do seminário destacaram que as 

metas são abusivas e impostas pelo 
CNJ, isto é, sem diálogo com os 
funcionários. Essa realidade gera 
mais stress, ansiedade e sofrimen-
to ligado à incapacidade de realizar 
o próprio trabalho com qualidade 
dentro do pouco tempo disponível.

(*) Daniel Lula é psicólogo e 
assessor do Sintrajud, responsável 

pelo atendimento psicológico 
oferecido pelo Sindicato.

Joana D’Arc

Manifesto dos servidores da JT de Jundiaí sobre a morte de Amanda Cos-
ta, Edélcio Ribeiro e Érica Yamamoto. À esquerda, ato na JT de Guarulhos 
em homenagem aos colegas.

“A vida, a saúde e a 
dignidade dos seres 

humanos não podem ser 
relegados a segundo plano.”


