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Governo diz: “PCS nem em 2012” 

Você vai aceitar isso?

Dilma aciona o PT para barrar PCS na Câmara 
e debate sobre a greve ganha peso no país
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PL 1992/07 representa maior ataque à 
previdência dos servidores

pág. 07

Na Justiça do Trabalho, dias parados 
deverão ser negociados

pág. 06

Em assembleia, na frente do TRF-3, dia 14, mais de 300 servidores aprovam mobilização pelo PCS.

páginas 03, 04 e 05

Assembleia dia 21, às 14h, no TRF. Ato na Barra Funda às 13h



Por que não Plebiscito
Antero, Dalmo e Moreira*

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião.

Os artigos não refletem necessariamente a opinião da diretoria do Sintrajud

2

IDEIAS - textos para esta seção devem ser enviados por email para imprensa@sintrajud.org.br, 
contendo no máximo 2.000 toques. Textos com excesso de caracteres serão devolvidos ao autor.

Mais uma assembléia (con-
vocada amplamente) 

votou contra a realização do 
plebiscito sobre a forma de 
remuneração. Como alguns 
defensores da proposta tem 
se utilizado de mentiras nos vi-
mos na obrigação fazer alguns 
esclarecimentos:

1) Um dos espaços de 
decisão da categoria são as as-
sembléias gerais, onde todos 
(nos casos de previsão estatutá-
ria só os sindicalizados votam) 
participam em igualdade de 
condições. Nsses espaços tem 
como pressuposto as pessoas 
que se movem e participem 
ativamente do processo de dis-
cussão, decida sobre o que e 
como fazer. Vota e cumpre. De-
cisões, por si, nada conquistam. 
A história da nossa categoria é 
prova de que para além da de-
cisão é preciso lutar – e muito;

2) Defendemos a demo-
cracia direta, ou seja, todas as 
propostas são discutidas, vo-
tadas e implementadas. Regra 
básica, a minoria acata a deci-
são. O plebiscito, forma indireta, 
iguala direitos dos que fazem 
greve e participam das assem-
bléias com quem nada faz. Isso 
não é democracia. Alguém que 
não está participando da luta 
pode decidir pelos que sempre 
participam?

3) Os que defendem ple-
biscito alegam, com razão, que 
entre os que defendem o ple-
biscito há sindicalizados e gre-
vistas. Mas ai está a principal 
contradição: entre os grevistas 
e sindicalizados essa questão já 
foi discutida dezenas de vezes 
e em todas elas a decisão foi de 
lutar pelo PCS;

4) Outro elemento im-
portante: A defesa do subsidio 

não é garantia de que teremos 
o reajuste, pelo contrário, ele fi-
caria mais distante pelo simples 
fato de ter que voltar ao STF e o 
processo ter que ser refeito. Em 
2009 foi necessário uma greve 
de 19 dias para sair do STF;

5) A proposta de plebis-
cito atenta contra a democracia 
dos trabalhadores. O subsidio 
foi derrotado em todos os fó-
runs e mesmo assim, de ma-
neira anti-democrática, os seus 
defensores não respeitam a de-
cisão da maioria. Que democra-
cia é essa, onde a minoria quer 
passar por cima da maioria? 

6) Não é demais reafirmar 
que só com unidade conquis-
taremos o PCS. Esse é o grande 
desafio. Por isso lutemos pela 
aprovação do PCS e depois faça-
mos a discussão pela carreira. 

*Trabalhadores do TRF3

Jornal do Judiciário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado 
de São Paulo – SINTRAJUD, por suas coordenadoras, em conformi-
dade com o Estatuto Social da Entidade, faz saber que fará realizar 
a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 21 de setembro do 
ano corrente, a partir das 14h, em 1ª convocação com a presença de 
pelo menos metade mais um dos associados quites com a tesouraria 
e, em 2ª convocação, trinta minutos após, em qualquer número. A 
assembleia será realizada em frente ao Tribunal Regional Federal 3ª 
Região, situado na Avenida Paulista, 1842. São Paulo/SP. 

PAUTA:
1. Informes:
•	 Andamento	das	negociações	referente	ao	PCS-4	
2. Campanha Salarial
•	 Aprovação	do	PCS	4;	
•	 Contra	o	Congelamento	Salarial.	
3. Deliberação sobre a deflagração do movimento grevista/

paredista no dia 27 de setembro do ano corrente. 
4. Calendário de mobilização e preparação da greve por tem-

po indeterminado; 
5. E, outros assuntos de interesse da categoria

São Paulo, 15 de setembro de 2011. 

Adilson Rodrigues Santos
Coordenador Geral 

Inês Leal de Castro
Coordenadora Geral

Igreja, escola, sociedade e outros grupos sociais
Rodrigo T. Carneiro*

Dizia Aristóteles que o ho-
mem que não vive em so-

ciedade ou é um animal ou é 
um deus. Bom, feito o intróito, 
vamos tratar de um assunto no 
mínimo polêmico: de quem é 
a culpa da erotização da socie-
dade e consequentemente da 
Igreja, se ela faz parte dela?

Então vamos lá: A Igreja for-
mada pelos religiosos é uma so-
ciedade, um grupo social cons-
tituído. Ela segue um dogma.O 
religioso seduzido é o principal 
culpado deste pecado, pois se 
considera que o mal não vem de 
fora e sim de dentro da pessoa. 
Mas a Igreja também é constitu-
ída pelos seus, que são de suma 
importância. O erro dos leigos 
pode ser um erro da Igreja, se 
Igreja significa congregação, 
reunião? Há a desaprovação do 

que foge a ética cristã e a moti-
vação do que caminha em dire-
ção a ela. Mas não era isso que 
eu queria escrever ou pelo me-
nos onde queria chegar. Gos-
taria de tocar no ponto de que 
estamos falando da constitui-
ção de um grupo, assim como o 
Congresso, que é a constituição 
de um corpo parlamentar (ou 
sei lá o quê!). Numa sociedade 
com crise de valores, indiferen-
ças alheias, não aplicabilidade 
de normas, a não ser aquelas 
acompanhadas de interesses 
solipsistas, onde o desrespeito 
ao ser Humano é a moeda cor-
rente, não seria de se estranhar 
de que chegar ao poder só traria 
o pequeno inconveniente de ser 
incomodado pelo povo, que ar-
mado com palavras, traz o único 
infortúnio do político, para citar 

apenas uma estratégia do go-
verno. Esse inconveniente é logo 
contornado com manobras po-
líticas que incluem entre outras 
coisas, o eterno devanir de ben-
feitorias e a permissibilidade do 
advento da violência endógena 
e generalizada, causada pelo 
descaso. E vamos fazer o quê? 
Vamos precisar constituir uma 
massa coesa, enlaçada e com 
um único objetivo, pois forças 
opostas dentro de um mesmo 
grupo, entibiam a nossa força 
frente a essa ideologia de gover-
no, que é dedicada a benesses 
pessoais e não conjunturais. Ou 
seja, um leitmotiv que demons-
tra a perda da raison de être 
deste governo pseudo gauche e 
afirmativamente neoliberal.

* Servidor da JT/Barra Funda

Na edição 429, na página 8, o nome de um dos times saiu errado. O correto é Bembolado 2  e não Embolado 2.

Erramos

Sintrajud realiza seminário 
sobre “O Poder Judiciário 
e a Democracia no Brasil”
No dia 24 de setembro, sá-

bado, o Sintrajud realiza o 
Seminário “O Poder Judiciário e 
a Democracia no Brasil”. O Semi-
nário terá duração de oito horas 
e o sindicato solicitou às admi-
nistrações que a participação 
nele seja considerada para fins 
de Adicional de Qualificação.

A primeira palestra da ma-
nhã será sobre “A natureza do 
direito na sociedade capita-
lista”, com o Professor Márcio 
Bilharinho Naves (barachel em 
direito pela USP, Doutor em 
filosofia pela Unicamp, profes-
sor do Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da Unicamp 
e autor do livro “Marxismo e 
Direito – um estudo sobre Pa-
chukanis – Boitempo Editorial). 
A segunda será sobre “Direito e 
luta de classes no Brasil”, com 
o Professor Alysson Leandro 
Mascaro (Professor da Faculda-
de de Direito da USP (Largo São 
Francisco) e da Pós-graduação 
em Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Dou-
tor e Livre-Docente em Filo-
sofia e Teoria Geral do Direito 
pela USP, advogado e parece-
rista em São Paulo, membro do 
Conselho Pedagógico da Escola 
de Governo – USP, membro da 
Comissão de Ensino Jurídico da 
OAB/SP e autor, dentre outros, 
de “Filosofia do Direito”, “Intro-
dução ao Estudo do Direito” e 
“Crítica da Legalidade e do Di-
reito Brasileiro”.

Já na parte da tarde a pro-
gramação conta com dois 
temas que se combinam: “O 
projeto de reforma do judiciá-

rio – considerações sobre o do-
cumento técnico 319 do Banco 
Mundial”, com o advogado Da-
niel Francisco Nagao Menezes 
(advogado, mestre em Direito 
Político e Econômico e dou-
torando em Direito Político e 
Econômico pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e pro-
fessor universitário) e “Os tra-
balhadores do Poder Judiciário 
frente à reforma do judiciário 
brasileiro”, com Démerson Dias 
(Funcionário da Justiça Eleito-
ral há 24 anos, foi fundador e 
dirigente do Sindjuse, Fenaser-
je, Sintrajud e Fenajufe).

A realização deste seminário 
é parte de um debate teórico 
que o sindicato está realizando 
sobre a reestruturação do Esta-
do e as conseqüências na vida 
dos trabalhadores, em especial 
da categoria. Organizado pelo 
Sintrajud e seu Coletivo de For-
mação e Luta contra as opres-
sões, o seminário “O Poder 
Judiciário e a Democracia no 
Brasil” ganha importância, pois, 
a partir da crise econômica, há 
constantes tentativas de mu-
danças na legislação, sempre 
visando a retirada de direitos 
e garantias dos trabalhadores. 
Por isso, todos servidores estão 
convidados. 

Para participar é preciso en-
trar em contato com o Sintra-
jud: (11) 3222-5833. O evento 
tem o apoio da CSP-Conlutas 
(Central Sindical e Popular), Fe-
najufe, Sindicato dos Advoga-
dos, Tribunal Popular, Revista 
Crítica do Direito e Juízes para 
a Democracia.
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Por Caê Batista

As paralisações em de-
fesa do PCS não ficaram 
somente na capital pau-
lista. Servidores de Marília 
e Campinas também se 
mobilizaram e pretendem 
levar a luta adiante. Esse é 
o relato de Alice Vicente e 
Lucas Bizi Fracassi.

Em Marília, Alice conta 
que as secretarias pararam, 

atendendo somente os casos 
urgentes. “O pessoal queria já 
seguir em greve por tempo 
indeterminado, mas vamos 
seguir o calendário da capital”, 
disse Alice.

Ela ainda relatou que os 
servidores estão dispostos a 
irem para outros fóruns da 
região para convencer mais 
colegas a aderirem à mobiliza-
ção. “O pessoal tem claro que 
o governo não tem disposi-

ção. Ou a gente vai para o en-
frentamento, ou voltaremos 
ao patamar salarial de anos 
anteriores”, disse.

Já em Campinas, a mobili-
zação começou pela iniciativa 
de três servidores. “A gente 
viu que não dava mais para fi-
car nesse lenga lenga”, contou 
Lucas Bizi. Na terça (13), ele e 
outros colegas passaram nas 
varas chamando os demais 
para um bate papo.

“A gente achou que o or-
çamento entraria (na PLOA). 
Como o governo não incluiu, 
a gente tem que tomar uma 
atitude”, afirmou. Em sua opi-
nião, não há motivos para o 
governo não conceder rea-
juste aos servidores. “Nós não 
estamos pedindo aumento. 
Queremos que o nosso po-
der de compra seja restabe-
lecido. O nosso reajuste não 
vai quebrar o país”, disse.

Lucas ainda ressaltou 
a importância de se cons-
truir uma forte mobili-
zação: “Acho que todos 
estão entendendo que o 
negócio é sério. Que se 
não tiver apoio, se não 
ganhar corpo, se não 
deixarmos de lado as di-
ferenças entre subsídio 
e PCS, não vai ter nada. 
Acho que o caminho é 
esse”, concluiu.

Servidores de Marília e Campinas se mobilizam pelo PCS
Segundo relatos, começa a cair a ficha de que sem mobilização não haverá reajuste salarial

Servidores indicam greve por tempo 
indeterminado a partir do dia 27 de setembro

Na próxima quarta, 21, tem assembleia estadual em frente ao TRF-3. A hora de ir à greve é agora afirmam servidores

Por Caê Batista

O momento de ir à gre-
ve pelo PCS é agora!”. 

Esse é o sentimento que 
começa a tomar conta da 
categoria. E não é só em São 
Paulo. Em todo o país, servi-
dores do Judiciário estão se 
preparando para construir 
um forte movimento, que 
faça o STF se mexer em de-
fesa dos seus servidores e 
faça o governo Dilma recuar 
da política de reajuste zero. 

Na quarta-feira, dia 14, a 
frente do TRF-3 foi tomada 
por servidores. Enfrentando o 
intenso frio e a fina garoa da 
Avenida Paulista eles aprova-
ram a realização de uma as-
sembleia estadual, também 
em frente ao TRF-3, às 14h do 
dia 21, próxima quarta. Nela 
será indicado o início da gre-
ve por tempo indeterminado 
a partir do dia 27, quarta-feira 
subseqüente. O Edital está na 
página 02.

Já na Justiça Trabalhista, 
na Barra Funda, no mesmo 
dia 14, os servidores aprova-
ram a realização de um ato 
público, a partir das 13h, no 
dia 21. No dia 27 há o indica-
tivo de uma paralisação de 
24h, com indicativo de gre-
ve por tempo indetermina-
do. Todas as manifestações 
da JT acontecem em frente 
ao fórum Ruy Barbosa. “É 
preciso que todos se cons-
cientizem da importância 
de nos unirmos para lutar 
pela aprovação do nosso 
PCS”, afirmou Inês de Castro, 
diretora do Sintrajud.

A posição do governo é 
de negar o reajuste. Todas 
as principais lideranças do 
governo, ministros do Pla-
nejamento e da Fazenda e 
as declarações da própria 
Presidenta deixam claro 
que a política do governo 
é REAJUSTE ZERO!

O PL 6613/09 deveria ter 
sido apreciado pela Comis-
são de Finanças e Tributa-
ção (CFT) no dia 14. Não o 
foi por conta de uma ma-
nobra orquestrada pelo PT, 
que obstruiu a votação.

No mesmo dia, a minis-
tra do Planejamento, Mi-
rian Belchior, foi à Audiên-
cia Pública do orçamento e 
perante à Comissão Mista 
disse com todas as letras 
que não vai incluir o orça-
mento do Poder Judiciário.

“Assim, temos que o Go-
verno mais uma vez quer 
enrolar o presidente do 
STF, ministro Cezar Pelu-
so. Ele deve ser cobrado a 
se posicionar e defender 
encaminhamento de pro-
posta de orçamento apro-

vada pelo Judiciário, que 
contemplou previsão de 
verbas para implementar 
PCS”, ressaltou o diretor do 
Sintrajud Adilson Rodri-
gues.

“Essas manobras baratas 
sempre foram utilizadas 
pelo DEM, pelo PSDB, ago-
ra é o PT que as utiliza con-
tra os servidores públicos”, 
denunciou Claudio Klein, 
diretor de base do Sintra-
jud, à assembleia no TRF. 
Ele defendeu o início da 
greve no dia 27, ressaltan-

do que se não houver um 
forte movimento paredista 
quem vencerá essa dispu-
ta será o governo e a sua 
política de congelamento 
salarial. “Esse grupo (de 
servidores) que está aqui 
pode mudar a história do 
PCS ainda este ano”, afir-
mou o diretor de base.

No que depender da 
disposição de luta dos ser-
vidores que estiveram no 
TRF, o governo precisará 
rever a sua política de rea-
juste zero.

Política de Dilma é reajuste zero!

Em frente ao TRF-3, dia 14, trabalhadores do judiciário demonstram disposição de ir à luta contra o congelamento salarial. 
E no detalhe, servidores de Campinas mobilizados pelo PCS

Joca Duarte

”

Governo nega qualquer reajuste



Reginaldo Lopes André Vargas

Amauri Teixeira

Fala servidor:

Rafael Gomes da Silva 
Fórum das Execuções Fiscais
“Acho que fazer greve é mais do 
importante, é necessário. Porque, 
uma vez que tenha a aprovação 
(do PCS) isso beneficia a todos 
do Judiciário. Mesmo que não 
estejam todos aqui, é interesse 
de todos conseguir esse reajuste. 
Porque ninguém fala o contrário 
de que não quer receber... Por 
isso que eu tô aqui. Pelo menos 
para poder ter a sensação que eu 
fiz alguma coisa.”

Priscila Carvalho de 
Oliveira
Fórum Pedro Lessa
“É muito importante partici-
par da greve. Sem a greve não 
tem aumento, o governo não 
vai dar aumento se não tiver 
luta, se não tiver oposição não 
vai ter aumento. É isso!”

Fabiana Rosa
Fórum das Execuções Fiscais
“O governo quer fazer a gente 
de “besta” ao dizer que vai ter 
que tirar recursos da saúde e 
educação para o nosso rea-
juste, isso é uma piada... Nós 
servidores só podemos confiar 
em nós mesmos, é a gente 
pela gente.”

Camila Jaqueto 
TRF-3
“Nosso salário está achatando, e 
eles não dão valor ao nosso tra-
balho. Tem que fechar tudo. Só 
assim o governo vai ver quem 
faz esse tribunal funcionar.”

José Donizete 
JT/ Barra Funda
“Falta conscientização. Muitos 
colegas acham que as coisas vão 
se resolver por si só, o que não 
é verdade. Eu espero que mais 
pessoas se unam a nossa luta.”

Antônio Nunes 
JT Barra Funda 
“A categoria precisa entender 
a necessidade de se mobilizar. 
Todos precisam fazer sua parte 
para fortalecer a luta”.

4 Jornal do Judiciário

Chegou a hora de construir 
a greve para aprovar o PCS

As notícias de que parlamentares e ministros do STF estão se movimentando pelo reajuste dos servidores só reforça a necessidade de mobilização

Por Caê Batista

A luta pelo PCS chegou 
em seu ponto crítico. 

Ou a categoria vai à luta, 
constrói uma forte gre-
ve, ou poderá amargar 
outros anos de congela-
mento salarial. Depois de 
mais uma traição do PT, 
obstruindo a votação do 
PL 6613/09 na sessão Da 
Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara, 
não pode restar mais 
nenhuma dúvida de que 
Dilma quer impor uma 
derrota aos servidores.

No final da semana 
passada, o Painel Poder, 
da Folha de S. Paulo, que 
se dedica a apurar notí-
cias de bastidores, edita-
do pelo jornalista Renata 
Lo Prete, noticiou que 
Jose Sarney (presidente 
do Senado) e Michel Te-
mer (vice-presidente da 
República) articulam a 
aprovação do orçamen-
to do Judiciário. O blog 
do Frederico Vasconce-
los, que trata de assuntos 
relacionados ao mundo 
jurídico, afirmou que os 
ministros do STF estão 
fazendo lobby sobre os 
parlamentares para a 
aprovação dos reajustes 
de juízes e servidores.

Ainda na sexta (16), o 
presidente do STF, Minis-
tro Cezar Peluso, enviou 
um ofício à Presidenta 
Dilma, questionando se 
o orçamento do Judiciá-

Veja aqui 
quem são os 
deputados 
petistas que 
obstruíram 
a votação 
do PCS

rio seria incluído no Pro-
jeto de Lei Orçamentária 
de 2012 (PLOA).

Embora possam pa-
recer boas notícias, os 
trabalhadores do Judici-
ário não devem se deixar 
enganar. “Se não houver 
uma forte e unitária gre-
ve da categoria em nível 
nacional, não haverá re-
ajuste”, afirma a diretora 
da Fenajufe Ana Luiza 
Figueiredo Gomes.

Ana Luiza, junto com 
centenas de servidores, 
estava na sessão da CFT 
da quarta (14) e presen-
ciou os deputados pe-
tistas (que publicamos o 
nome e o rosto de cada 
um deles) obstruindo a 
votação do PCS (ler mais 
na página 05). Essa foi 
mais uma demonstração 
de que não há indepen-
dência entre os poderes. 
O governo mandou e os 
deputados obedeceram.

Há uma lição nesta 
história, que a categoria 
começa a aprender: “Só 
podemos contar com a 
gente mesmo”, disse uma 
servidora do fórum das 
execuções fiscais na as-
sembleia de quarta (14) 
em frente ao TRF-3. Uma 
frase simples que define 
o momento pelo qual 
passa a categoria. Confiar 
unicamente em suas for-
ças, para forçar Judiciário 
a se mover e vencer a po-
lítica de reajuste zero do 
governo Dilma.

José Mentor

Pepe Vargas

Assis Carvalho

Ricardo Berzoini

Cláudio Puty

Rogério Carvalho Rui Costa Valmir

José Guimarães

Zeca DirceuPedro Eugênio

Policarpo
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Após Dilma acionar PT para barrar votação, 
debate sobre greve ganha peso no país 

Em audiência pública, ministra do Planejamento disse que LOA não contempla reajuste do Judiciário e MPU

Por Hélcio Duarte Filho
Luta Fenajufe Notícias
(com dados da Agência Fenajufe)

A decisão do governo de 
acionar o PT para impedir 

a votação do PCS-4 do 
Judiciário Federal na Comissão 
de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados (CFT) 
fez com que o debate sobre 
o possível retorno à greve 
repercutisse nos estados nesta 
quarta-feira (14). A pressão 
dos servidores fez com que 
os deputados aprovassem o 
requerimento que incluía na 
pauta o PL 6613/2009. Mas, 
antes que o projeto pudesse 
ser votado, o líder do PT na 
comissão, deputado Rui Costa 
(PT-BA), anunciou que o partido 
estava em obstrução. 

O deputado alegou que não 
havia previsão orçamentária 
para a proposta. Com isso, 
não houve quórum e nenhum 
projeto foi apreciado na sessão. 
“A inclusão hoje, sem um acordo 
fechado, só tem a intenção de 
acirrar o embate político e isso 
não garante a aprovação”, disse. 
Rui Costa é o coordenador do 
grupo de trabalho criado para 
buscar uma solução negociada 
para a questão. Pouco depois, 
à tarde, na Comissão Mista do 
Orçamento, a ministra Miriam 
Belchior (Planejamento) disse 
que os recursos para os reajustes 
não estão disponíveis na 
proposta de Lei Orçamentária 
para 2012 (LOA) da União. 
“O governo não mandará 

Docentes, técnicos e estudantes das Federais fazem ato conjunto 
com servidores do Judiciário contra retirada de direitos

A frente do TRF-3 foi palco de uma importante mobilização que reuniu grevistas das 
universidades federais, estudantes e servidores do Judiciário contra o congelamento

Por Caê Batista

Você deve ter lido as de-
clarações de lideranças 

do governo, e da própria 
Presidenta, que reajustar os 
salários dos servidores do 
Judiciário significaria tirar 
recursos da saúde e educa-
ção. Nada mais mentiroso.

Na quarta, dia 14, profes-
sores e técnicos das univer-
sidades e escolas técnicas 
federais, junto com estu-
dantes, fizeram uma mani-
festação em frente ao TRF-3, 
junto com os servidores do 
Judiciário. O que se reivin-
dicava? Melhores condições 
de trabalho e o fim do con-
gelamento salarial.

mensagem modificativa [ao 
orçamento], mas não se furtará 
ao diálogo”, disse. 

“Fomos enganados”
A sessão na CFT era a última 

dentro do prazo acertado na 
comissão em agosto de que o 
projeto seria votado na primeira 
quinzena de setembro. “Foi 
um jogo de cenas com cartas 
marcadas”, critica o servidor 
Pedro Aparecido, diretor da 
federação nacional e do sindicato 
do Mato Grosso, onde a categoria 
segue em greve. Para Pedro, o 
PT costuma dividir tarefas, de 
forma a evitar que deputados se 
desgastam com suas respectivas 
bases eleitorais. “Fomos enganados 
mais uma vez pelo governo, ali está 
a digital da Dilma dando o recado 
que será reajuste zero”, observa, e 
alerta: “Nenhum deles é confiável, 
na medida que são de confiança 
do governo”. Apesar disso, Pedro 
avalia que o protesto cumpriu 
o seu papel e pressionou os 
deputados. “Mas só acredito que 
vamos conseguir [o PCS] com uma 
grande greve”, afirma.

À tarde, após o encerramento 
da sessão na comissão, os 
dirigentes da federação nacional 
(Fenajufe) se reuniram e traçaram 
indicativos para um novo 
calendário de mobilizações. A 
reunião aprovou os indicativos de 
paralisação de 24 horas no dia 21, 
de 48 horas, nos dias 27 e 28, rumo 
à greve por tempo indeterminado 
na primeira quinzena de outubro. 
O calendário deverá ser debatido 
na rodada de assembleias nos 

estados até o dia 17.
O servidor Jailson Lage, da 

Justiça Federal da Bahia, diz 
que não se surpreendeu com o 
resultado e que só a mobilização 
nacional e a preparação da greve 
nacional podem mudar esse 
quadro. “Não tinha expectativa 
de que fosse votado”, diz. “O 
governo ficou dois anos sem 
dizer nada para os servidores e 
quando disse, foi para nos atacar”, 
critica o servidor baiano, onde 
ainda há paralisação na Eleitoral 
e na Justiça do Trabalho.

O servidor Ronald Fumagali, 
do TRT de Campinas, diz que o PT 
cumpriu um papel vergonhoso 
e que isso reforça a necessidade 

de intensificar as mobilizações.. 
Adilson Rodrigues, da Justiça 
Federal de Santos e diretor 
do Sintrajud, avalia que a 
mobilização em Brasília teve 
força e a convocação do PT para 
obstruir mostra “que o governo 
está acusando o golpe por uma 
pressão dos servidores, que 
tomaram a sala da Comissão 
de Finanças” – sendo que entre 
50 e 100 servidores ficaram no 
corredor, sem condições de 
entrar. 

Para ele, o papel cumprido 
pelo PT foi lamentável. “Temos 
que denunciar o partido que já 
foi dos trabalhadores”, defende. 
“É muito triste o papel que o 

PT se propôs a cumprir hoje 
na Comissão”, critica Adilson, 
enquanto participa das 
mobilizações em São Paulo, onde 
os servidores da JF e do TRF na 
capital fizeram uma paralisação 
parcial, porém expressiva, de 24 
horas. “É preciso fazer crescer 
rapidamente [essa mobilização] 
para cumprir a tarefa de 
superar as muitas dificuldades 
que acontecem lá em Brasília”, 
observa. “A gente conversou 
de fazer um chamado aqui e 
no país de fazer um esforço 
de mobilização nestas duas 
semanas”, relata, tendo como 
meta criar as condições para 
retomar a greve.

Segundo a professora Gra-
ziela Galego Bianco, docente 
no campus Diadema da Uni-
fesp, a situação dos professo-
res universitários é dramática: 
“Com o Reuni, o governo fez 
uma expansão do número de 
vagas no ensino superior, o que 
a gente é super a favor. Porém, 
a gente não teve investimento 
em infra-estrutura na mesma 
dimensão. Então, temos pro-
blemas de estruturas em todos 
os campi”.

Assim como no Judiciário, 
os docentes estâo em luta pela 
valorização na carreira. “Os pro-
fessores têm o pior salário da 
esfera federal. Para um mesmo 
nível de titulação, os docentes 
são os que têm o menor salá-

Dia 14 de setembro, centenas de servidores lotam a sessão da CFT e exigem a aprovação do PL 
6613/09. O deputado Roberto Policarpo (PT/DF) traiu a categoria ao obstruir a votação. 

Para quem não sabe, ele é servidor do Judiciário e ex-dirigente do Sindjus-DF e da Fenajufe

Walcir Araújo

rio”. Por isso, uma das reivindi-
cações é a equiparação com 
outros cargos análogos.

Estudante de medicina, 
Claudio Nunes diz que além da 
falta de estrutura aos professo-
res, não nenhuma política de 
apoio estudantil. De modo que 
faltam moradias, faltam res-
taurantes universitários ade-
quados. “Isso gera evasão, os 
estudantes não acompanham 
o curso, demoram muito mais 
tempo para se formar”, argu-
mentou. Ele disse que junto 
às reivindicações próprias, os 
estudantes se colocam ao lado 
dos servidores, na luta pela va-
lorização do serviço público, 
contra o congelamento de sa-
lários e a privatização.

“Com o Reuni, o governo fez 
uma expansão do número de 

vagas no ensino superior, o que 
a gente é super a favor. Porém, 
a gente não teve investimento 
em infra-estrutura na mesma 
dimensão. Então, temos pro-

blemas de estruturas em todos 
os campi”, diz a professora 

Graziela Galego Bianco.

Joca Duarte
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Dias parados durante greve deverão 
ser negociados na JT/Barra Funda

Servidores argumentam que compensação por serviço é mais 
eficiente e não punitiva. Destacam também que apesar do déficit 

de trabalhadores, TRT-2 ganhou prêmios de produtividade

Por Vivian Costa

Na última semana, o presiden-
te do TRT-2, desembargador Nel-
son Nazar, suspendeu a Portaria 
GP 27/2011, que determinava a 
compensação dos dias parados 
na última greve. A suspensão abre 
o processo de negociação com o 
Sintrajud, que protocolou pedi-
do para marcar a reunião com a 
Secretaria de Gestão de Pessoas. 
Diante disso, a categoria precisa 
pressionar para que a negociação 

seja favorável. “O sindicato vai ten-
tar evitar alguma retaliação para o 
movimento que é legítimo direito 
do servidor”, afirmou o diretor do 
Sintrajud Tarcísio Ferreira.

Contrariando um compromis-
so feito com os servidores, em 19 
de agosto, Nazar publicou uma 
portaria determinando que as 
horas paralisadas na última gre-
ve fossem compensadas hora a 
hora, até novembro. 

Segundo Tarcísio, no próprio 
pedido de suspensão da medida, 
o sindicato já argumentou que a 
melhor solução para o problema 
seria a compensação por serviço 
que traz um resultado mais efeti-
vo, já que a reposição por horas 
prejudica a produtividade. 

Para a diretora do Sintrajud 
Leica Silva, o sindicato espera que 
essa abertura se transforme numa 
efetiva negociação, já que o presi-
dente do TRT-2 delegou o proble-

Por Vivian Costa

As servidoras da 
Justiça Trabalhista 

estão se mobilizando 
para manter funcionan-
do a creche Ruth Drum-
mond Costa Ferrari. O 
presidente do TRT-2, o 
desembargador Nel-
son Nazar, anunciou o 
fim de suas atividades 
para 19 de dezembro. A 
associação de mães en-
viou algumas sugestões 
à administração para 
tentar reverter a deci-
são. “A administração 
do TRT-2 tem o dever de assumir a 
responsabilidade pela manutenção 
da creche, de manter condições de 
segurança para as crianças, além 
de oferecer condições de trabalho 
às servidoras”, disse a diretora do 
Sintrajud Inês de Castro.

No dia 6 de setembro, o desem-
bargador Nazar recebeu algumas 
mães para tratar do assunto. Se-
gundo Camila Silva de Carvalho, 
presidente da Associação de Mães, 
ele disse estar preocupado com a 
aposentadoria de algumas funcio-
nárias do setor, e o cargo delas está 
em processo de extinção.

Para Inês, o tribunal tem que 
garantir direitos e não retirá-los. 
“Se há uma preocupação pela se-
gurança, é preciso garanti-la. Se a 
creche não atende um percentual 
expressivo, que aumente as insta-
lações para atender mais mães. Se 
precisa de mais servidoras, que as 
contrate. O que não pode é transfe-
rir a responsabilidade para que as 
mães achem uma solução”, disse. 
A diretora do Sintrajud disse ainda 
que todo ano o tribunal devolve 
recursos que não foram gastos. 

Por Vivian Costa

Depois de sema-
nas de mobili-

zação dos servido-
res na JT de Santos, 
a administração do 
TRT-2 prometeu que 
irá arrumar os proble-
mas de infiltrações 
do fórum Trabalhista 
de Santos e que irá 
trocar o cabo e ener-
gia até o final do mês.  
No feriado de 7 de se-
tembro, uma equipe 
arrumou a saída de 
luz do prédio, porém, 
o trabalho só deve ser 
concluído no final do 
mês. No comunicado enviado ao Sin-
trajud, a administração ressaltou que o 
prédio não tem problemas estruturais. 

Segundo o comunicado, “após a exe-
cução dos reparos possíveis nas telhas 
quebradas, causadoras das infiltrações, 
teve início, em dezembro de 2009, a 
reforma da cobertura do prédio, com 
limpeza das calhas e troca de peças 
danificadas (telhas, espigões e cume-
eiras em fibrocimento), com encerra-
mento dos serviços em março de 2010”. 
A administração responsabiliza as for-
tes chuvas pelo surgimento de novos 
pontos de infiltração. Ainda afirma que 
a evolução deles se deu por causa da 
“falta de vedação das esquadrias e desa-
gregação da argamassa de revestimento 
externo das fachadas”.

Servidores cobram solução efetiva
Os servidores que trabalham no local 

só vão acreditar na promessa quando 
tudo estiver pronto. Há o temor de “ma-
quiagem”. Para Marinilda Dias da Silva, 
parte dos argumentos da administração 
é questionável. “Eles disseram que o pro-
blema de infiltração é por má vedação. E 

Agora servidores devem pressionar administração 
para que negociação seja favorável

Jesus Carlos

Vontade política pode manter 
creche em funcionamento
A manutenção do local depende de alguns remanejamentos 
orçamentários. Para isso, é preciso vontade política

“Essa verba poderia ser redireciona-
da a locais necessitados, como é o 
caso da creche.”

Segundo o Departamento Eco-
nômico do Sintrajud, sobram re-
cursos: no GND 1, por exemplo, até 
1º de agosto deste ano, deixou-se 
de liquidar 14,24% do orçamento 
previsto. Dessa forma, com folga 
apresentada em outros Projetos /
Atividade pode-se reforçar o orça-
mento do Auxílio Creche, cobrindo, 
facilmente o déficit existente.

Para Leica Silva, diretora do Sin-
trajud, a manutenção da creche não 
é só um problema de remanejamen-
to de verbas. O pano de fundo para 
a tentativa do fechamento é a Re-
forma do Judiciário e o processo de 
eliminação de todas as funções que 
não se destinem à área fim. Ela argu-
menta que o desembargador Nazar 
está desconsiderando os benefícios 
que a creche trás, principalmente 
na qualidade de vida das servidoras 
mães. “Fechá-la será um retrocesso 
enorme. O maior tribunal trabalhis-
ta do país deveria ser sinônimo de 
respeito aos trabalhadores, não o 
contrário”, diz.

Administração do TRT-2 diz que irá 
resolver as infiltrações da JT de Santos
Servidores precisam manter a mobilização para que promessas sejam cumpridas

os locais onde não há janelas, porque há 
infiltrações? De onde elas vêm?”, questio-
na. Quanto a estrutura, ela também afirma 
que não viu nenhuma equipe fazendo me-
dição para ver se o prédio tem problemas 
estruturais ou não. “Agora é esperar para 
ver se cumprem, pelo menos, o prometi-
do, ou se não vão apenas maquiar.”

O diretor do Sintrajud Adilson Rodri-
gues destaca que a categoria manterá a 
mobilização todas as semanas, cobran-
do efetiva solução de todos os proble-
mas que enfrenta desde 2006, quando 
houve a última reforma no fórum. “Dife-
rente do que diz a administração do TRT, 
os problemas iniciais de infiltração de 
água, evoluíram, com estufamento e ra-
chadura das paredes e pisos. Para piorar 
tudo isso, a explosão da caixa de distri-
buição de energia e pane elétrica, com 
constantes quedas de energia, conforme 
comprovado pela Corregedoria quando 
esteve no Fórum, exigem pronta solu-
ção, sob pena de agravamento ainda 
maior”, disse.

Ele reafirma que a mobilização se-
guirá até que os trabalhadores possam 
exercer suas funções com segurança.

Luiz Antônio Torres

Administração afirma que infiltrações foram causadas por 
“falta de vedação das esquadrias e desagregação da arga-

massa de revestimento externo das fachadas”

Joca Duarte

Sintrajud e servidoras estão se mobilizando 
para manter creche aberta

Para haver um 
nivelamento, o 
TRT-2 teria que 

nomear mais 1.654 
servidores.

Somente em 2010, 
dos 24 tribunais 
trabalhistas, o 

TRT-2 foi aquele que 
teve o maior número 
de processos recebidos, 
julgados e em resíduo.

ma para a Secretaria de Gestão de 
Pessoas. “O que temos até agora 
são só os despachos”.

Hoje o TRT-2 tem quase 40% 
mais processos por servidor do 
que o restante do país, e conta 
apenas com 11,16% dos servido-
res da Justiça Trabalhista Nacional, 
segundo o Departamento Eco-
nômico do Sintrajud.  E mesmo 
com o maior volume processual 
do país, o TRT-2 obteve primeiro 
lugar nas categorias Performance 

Jurisdicional e Performance em 
Execução, avaliadas pelo Conse-
lho Superior de Justiça (CSJT).

“Receber esse prêmio é mais 
uma prova do esforço cotidiano 
dos servidores para que o aten-
dimento seja célere, os processos 
resolvidos, mesmo que as con-
dições não sejam as melhores, 
e que a carga de trabalho seja 
maior que a de qualquer outro 
tribunal”, disse Leica, lembrando 

da greve de 20 dias feita pelos 
servidores contra a ampliação do 
horário do balcão sem as devidas 
condições de trabalho.

Entre 2007 e 2010 
o percentual de 

servidores da
 JT-SP em relação à 

JT nacional aumentou 
apenas 0,45%.
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Dia 29 de setembro tem 
reunião do Núcleo de 

Oficiais de Justiça

O PL 1992 representará o 
desmonte da Previdência Social 

dos servidores Públicos brasileiros
Bancos já disputam fundos de pensão de Estados e municípios

Por Carlos Eduardo Batista

“Vamos esquecer na nos-
sa gente, que trabalhou ho-
nestamente a vida inteira, e 
agora não tem mais direito 
a nada”. A frase é do Rena-
to Russo, líder da Legião 
Urbana, morto em 1996, 
vitimado pela AIDS. Aque-
les que cresceram ouvindo 
a sua poesia, durante os 
anos 1990, poderão sentir 
na pela o tom profético de 
suas palavras.

Trabalhar uma vida toda, 
contribuir com o sistema 
previdenciário e não sa-
ber quanto receberá. Essa 
é a lógica prevista pelo PL 
1992/07, que foi aprovado 
no final de agosto na Co-
missão de Trabalho e Ser-
viço Público da Câmara, e 
precisa passar por outras 
duas comissões.

O PL limita a aposen-
tadoria dos servidores ao 
teto do benefício pago pelo 
INSS: R$ 3.691,74. Quem 
quiser receber mais, preci-
sará aderir a um fundo de 
pensão; o FUNPRESP, que 
será criado com o 1992/07, 
caso ele se torne lei.

Na opinião de Maria Lúcia 
Fattorelli, Auditoria da Re-
ceita Federal aposentada, e 
coordenadora do Movimen-
to Auditoria Cidadã da Dívi-
da, o PL 1992/07 representa 
imenso risco aos servidores, 
“dada a insegurança quanto 
ao valor do benefício a que 
terá direito no futuro, pois a 
modalidade única prevista 
é a de Contribuição Defini-
da mediante a qual os servi-
dores saberão quanto terão 
que pagar, mas o benefício 
futuro dependerá do ‘mer-
cado’”. A afirmação está no 
artigo “Riscos do Projeto de 
Lei 1992/07, Face à Crise Fi-
nanceira Mundial”.

Ela explica que o art. 11 
do referido PL estabelece 
que a responsabilidade do 
Estado “será restrita ao pa-
gamento e à transferência 
de contribuições ao FUN-
PRESP. Em outras palavras, 
se algo funcionar errado 
com o FUNPRESP; se este 
adquirir papéis podres ou 
enfrentar qualquer revés, 
não haverá responsabilida-
de para a União, suas autar-
quias ou fundações”.

Numa situação de crise 
econômica, em que gran-
des empresas e renomados 
bancos estão indo à falên-
cia, seria um risco muito 
grande entregar o futuro 
das aposentadorias nas 
mãos do “Mercado”.

Em outro artigo, intitu-
lado “A Falência Mundial 
dos Fundos de Pensão”, o 
professor Osvaldo Coggio-
la alerta que a tendência 
mundial do capitalismo é 

reduzir a seguridade social a 
um benefício universal básico “e 
que qualquer benefício acima 
seja coberto diretamente pelo 
trabalhador, com contribuições 
obrigatórias ou voluntárias para 
companhias ou fundos priva-
dos”. Em sua opinião, o que se 
pretende, é “reduzir a aposen-
tadoria estatal de modo a dimi-
nuir o gasto em aposentadorias 
e aumentar os pagamentos da 
dívida do Estado”.

Segundo Fattorelli, este é um 
dos principais motivos para que 
a Previdência Social venha sen-
do alvo de ferrenhos ataques 
por parte do setor financeiro 
nacional e internacional: “o ob-
jetivo evidente... é apropriar-
se dos recursos que ainda são 
destinados à Seguridade Social 
para destiná-los aos juros. Daí 
os falaciosos discursos “déficit 
da previdência, necessidade de 
novas reformas e privatização”, 
afirma em seu artigo.

No Brasil, embora o paga-
mento de juros e amortizações 
da dívida pública consuma a 
maior fatia do Produto Inter-
no Bruto (PIB) - em 2010 foram 
44,93% -, essa dívida não para 
de crescer. Todas as demais 
áreas, por outro lado, têm seus 
orçamentos cada vez mais en-
xutos, com recursos próximos 
de zero, portanto, com quase 
nenhuma margem de manobra 
para desvios.

Fattorelli rebate o argumento 
daqueles que afirmam que mer-
cado pode apresentar bons re-
sultados: “No Brasil, a Resolução 
nº 26/08 do Conselho de Gestão 
de Previdência Complementar 
(CGPC), do Ministério da Previ-
dência Social, determina que 
parte de eventuais superávits dos 
Fundos de Pensão sejam transfe-
ridos à entidade patrocinadora”.

No caso específico da PREVI 
(Caixa de Previdência dos Fun-
cionários do Banco Do Brasil) - 
que mantém o posto de maior 
fundo de pensão da América La-
tina, com patrimônio de US$ 92 
bilhões apurado ao final de 2010 
– “esta Resolução já permitiu ao 
Banco do Brasil a apropriação de 
bilhões de reais que deveriam ser 
destinados às reservas garanti-
doras dos futuros aposentados”, 
afirma Fattorelli, destacando que 
pela lei 9.530/1997, os lucros do 
BB distribuídos ao Governo Fe-
deral são obrigatoriamente des-
tinados ao pagamento da dívida 
pública.

Bancos disputam Fundos 
de Pensão de Estados e 

Municípios
Reportagem publicada pelo 

jornal Valor Econômico no dia 
09 de setembro revela a con-
corrência entre os bancos pe-
los fundos de pensão de Esta-
dos e Municípios: “a estimativa 
do secretário de Políticas de 
Previdência Social, Leonardo 
Rolim Guimarães, é de que os 
Regimes Próprios de Previdên-

Dia 29 de setembro, às 
14h, os Oficias de Justiça 

têm um compromisso com a 
luta da categoria. Nesta data 
acontece o Núcleo dos Ofi-
ciais de Justiça e Avaliadores 
Federais do Sintrajud, na sede 
do sindicato, rua Antônio de 
Godoy, 88, 15º, Centro.

A reunião terá como pauta 
o Conojaf; Aposentadoria Es-
pecial e Porte de Arma; Inde-
nização de Transporte Atua-
lizada; PCS-4 (quadro atual e 
mobilização); campanha de 
filiação ao Sintrajud; Central 
de Mandados do Fórum Cri-
minal e outros assuntos de 

interesses da categoria.
O diretor do Sintrajud e 

Oficial de Justiça Erlon Sam-
paio ainda lembra que na 
reunião serão eleitos os Ofi-
ciais que participarão do 
Cojaf (Coletivo de Oficiais de 
Justiça), que acontecerá nos 
dias 14 e 15 de outubro, em 
Brasília.

“É importante a participa-
ção de todos os oficiais, pois 
serão dados informes sobre 
a situação desse segmento e 
faremos o debate para ajudar 
numa maior compreensão 
do momento pelo qual passa 
a categoria”, disse Erlon.

Sintrajud impede abertura 
de expediente administrativo 
contra servidora assediada
Magistrada invadiu intimidade de servidora e 

ainda tentou puni-la administrativamente

Por Vivian Costa

O Departamento Jurídi-
co do Sintrajud conse-

guiu impedir a abertura de 
expediente administrativo 
contra uma servidora que 
teve sua vida íntima inva-
dida por uma magistrada. 
O Juiz Federal Vice-Diretor 
do Foro, Roberto da Silva 
Oliveira, arquivou o pedido 
feito pela Juíza Federal Va-
nessa Vieira de Mello, Coor-
denadora das Turmas Re-
cursais do JEF, que alegava 
que a servidora usou uma 
licença médica para viajar. 
O juiz entendeu que a 
servidora não infringiu 
nenhum dispositivo legal. 
Tanto que foi categórico 
na decisão ao dizer: “Sendo 
assim, considerando que as 
férias anuais remuneradas 
são uma conquista social 
de todos os trabalhadores, 
extensivas aos servidores 
públicos, não há que se fa-
lar em qualquer transgres-
são por parte da servidora”. 
Para Eurídes Rocha, advo-
gada do Sintrajud, a defesa 
neste caso – realizada pelo 
sindicato – “foi primordial 
para o arquivamento do 
pedido, porque a servido-
ra teve oportunidade de 
provar que não usou a li-
cença médica para viajar.” 

Entenda o caso
Para quem não lem-

bra, a servidora, que está 
grávida, estava de férias e 

voltou de viagem no dia 
26 de julho. Suas férias 
deveriam acabar três dias 
depois, mas ela se sentiu 
mal e procurou um médi-
co que lhe recomendou 
repouso entre o dia 29 
julho e cinco de agosto. A 
juíza entrou no facebook 
da servidora, copiou as 
fotos da viagem que ela 
tinha feito durante as fé-
rias com sua filha (menor 
de idade) e seu marido 
(algumas em trajes de ba-
nho) e elaborou dossiê. 
Em seguida determinou 
que fosse encaminhado 
para todos os colegas 
da servidora das turmas 
recursais, desembarga-
dores, juízes federais, 
corregedoria do tribunal 
afirmando que a servido-
ra estava usando a licença 
médica para viajar: “Infor-
mo, com a presente men-
sagem, que, ao tempo em 
que a servidora... requer 
licenças médicas, noticia 
em página de relaciona-
mento... comentários e 
fotografias que revelam a 
realização de viagens...”.

Na defesa, a servido-
ra comprovou com do-
cumentos que jamais se 
utilizou de licenças para 
viajar, que as fotos pos-
tadas no facebook foram 
registradas durante seu 
período de férias.

O Sintrajud denunciou 
o caso à Corregedoria do 
TRF-3.

cia Social (RPPS), como são 
chamados esses institutos, já 
teriam aplicados cerca de R$ 
55 bilhões em julho, o que 
significa um crescimento de 
188% em relação aos R$ 19,1 
bilhões do final de 2004. Para 
os próximos cinco anos, a ex-
pectativa de Guimarães é de 
que o volume supere os R$ 
100 bilhões”, afirma o texto.

A reportagem diz que es-
ses números têm crescido 
de forma vigorosa nos últi-
mos anos, fazendo com que 
bancos como BB, Caixa, Itaú 
e o HSBC busquem captar re-
cursos com esses fundos. O 
HSBC, por exemplo, “captou 
R$ 155 milhões no semestre 
e administra cerca R$ 1,1 bi-
lhão em recursos de RPPS. 
O banco considera o merca-
do de RPPS mais promissor 
agora do que o de fundos 
de pensão de empresas. ‘Há 
uma curva muito mais cres-
cente para o RPPS do que 
para os fundos de pensão, 
que são um mercado ma-
duro’, diz Phylipe Corsini. 
Segundo o Ministério da Pre-
vidência, o total de recursos 
de previdência de Estados e 
municípios saiu de 23,8 bi-
lhões de reais em 2006, para 
52,0 bilhões em 2010.

Na opinião de Washing-
ton Moura Lima, coordena-
dor do Departamento Eco-
nômico do Sintrajud, o que 
está ocorrendo é a busca 
para que sejam transferidos 
mais recursos da esfera pro-
dutiva para o mercado finan-
ceiro. Quando isso ocorre, 
“aumenta-se a especulação 
financeira. Entregando o fu-
turo dos servidores públicos 
nas mãos da especulação”.

Segundo explica, a espe-
culação criar uma espécie 
de círculo vicioso. “Uma ação 
que custa um real, só mante-
rá esse preço se mais recur-
sos forem captados, justa-
mente porque as ações que 
estão sendo negociadas não 
têm relação com a produção 
real”, explica. 

Washington destaca que 
não há nenhuma garantia 
quanto ao futuro desses fun-
dos de pensão, pois que vai 
garanti-los é o “mercado”, 
“o mesmo que desmoronou 
em 2008 levando à falência 
de todo o sistema financeiro 
(bancos) nos EUA e Europa, e 
que continua em aguda cri-
se até os dias de hoje, sem 
nenhuma perspectiva de 
melhora. Será nesses ban-
cos onde ficará depositado o 
dinheiro da previdência dos 
servidores”, argumenta. 

Segundo o economista, na 
verdade o sistema financeiro 
precisa do dinheiro dos servi-
dores e do governo para ten-
tar sair do buraco que está, “e 
o PL 1992/07 é uma espécie 
de tábua de salvação a eles”.



8 Jornal do Judiciário

Já começou a 8ª Copa de 
Futebol Society do Sintrajud 
Venha torcer para seu time no torneio deste ano 

Os jogos da 8ª Copa de Futebol Society do Sintrajud come-
çaram no último dia 14, nas quadras do Nacional Atlético 

Clube, na Barra Funda, Zona Oeste. Com muita empolgação, seis 
times, dos 13 participantes, sacudiram a rede durante os jogos 
da primeira fase do torneio. Todos os jogos acontecem no perí-
odo da noite, nas quartas e sextas-feiras. Para saber a data dos 
próximos jogos, entre no site www.sintrajud.org.br.

Lembre-se que os jogos têm como objetivo fomentar a apro-
ximação e criação de elos entre os servidores dos diferentes 
tribunais e incentivar a prática de esportes. Venha ver nossos 
boleiros em campo!

Jesus Carlos

Os jogos começaram no dia 14 de setembro

Analista judiciário lança 
mais um livro jurídico 
Edson Luiz Sampel, analis-

ta judiciário do TRF, publi-
cou mais um trabalho jurídico. 
O  livro “A responsabilidade 
cristã na Administração Públi-
ca – uma abordagem à luz do 
Direito Canônico” (Editora 
Paulus) mostra como os valo-
res da religião cristã podem 
ser inculcados na gestão da 
coisa pública, sob o pálio do 
princípio constitucional da 
moralidade administrativa, 
sobretudo por intermédio da 
prática dos “atos administra-
tivos discricionários”, tomada 
essa locução em sentido lato, 
compreendendo também 
as sentenças judiciais, as leis, os decretos 
executivos, os atos privativos do promotor público, entre outros 
instrumentos ordinários da atuação do Estado. Mais  informa-
ções no site www.paulus.com.br 

Vem ai a VI Mostra de Artes 
do Judiciário Federal

Venha mostrar seu 
talento na VI Mostra 

de Artes do Judiciáiro 
Federal que acontecerá 
no dia 21 de outubro, a 
partir das 19h, aqui no 
Sintrajud. Serão apre-
sentadas peças teatrais, 
musicais, dança e recital 
de poesia. No decorrer 
da mostra as obras de fotografias, artes plásticas e as esculturas 
ficarão expostas para apreciação do público.

As inscrições e as entregas dos trabalhos vão até o dia 14 de 
outubro no depto sociocultural pelo tel. (11) 3222-5833, com Tel-
ma ou Diana; ou no site do Sintrajud www.sintrajud.org.br. Neste 
mesmo dia, será realizada uma reunião conjunta com todos os 
artistas do judiciário federal e seus respectivos ensaios. Participe!

Inscrições vão até o dia 14 de outubro. 
Venha participar e mostrar seu talento

Mais um transtorno mental 
relacionado ao trabalho

Por Vivian Costa

Não há dados sobre a incidên-
cia da Síndrome de Burn-

out ou do esgotamento profis-
sional, no Brasil, mas pesquisas 
têm apontado a sua prevalência 
entre os trabalhadores do ser-
viço público. Por isso, explica a 
psicóloga Ana Paula Lopes, que 
faz parte do Coletivo de Saúde 
do Sintrajud, a importância de 
diagnosticar o transtorno preco-
cemente antes que este se trans-
forme num problema de saúde 
mais grave. 

A síndrome se manifesta es-
pecialmente em pessoas cuja 
profissão exige envolvimento 

Saiba mais sobre a Síndrome de Burn-out 
que é ainda pouco conhecida da população

interpessoal direto e intenso no 
trabalho. Os casos com maior 
risco são os que envolvem mu-
danças compulsórias na jor-
nada de trabalho, declínio da 
situação econômica, perda do 
controle e/ou autonomia sobre 
o trabalho. A principal caracte-
rística é o estado de exaustão 
emocional, despersonalização 
(insensibilidade ou afastamen-
to do público atendido) e dimi-
nuição do envolvimento pesso-
al no trabalho provocado por 
condições de trabalho físicas, 
emocionais e psicológicas des-
gastantes. 

Segundo Ana Paula, a síndro-
me é caracterizada como uma 

resposta prolongada a estresso-
res emocionais e interpessoais 
crônicos no trabalho, situação 
em que o trabalhador passa a 
apresentar atitudes e condutas 
negativas em relação aos usuá-
rios e ao trabalho, o que acarreta 
prejuízos práticos e emocionais 
para o trabalhador e a organi-
zação. “Quem sofre do distúrbio 
tem a percepção de que seu 
esforço é inútil para melhorar a 
realidade de trabalho. No caso 
dos trabalhadores do judiciário, 
o sentimento de injustiça em 
relação ao processo e ao pro-
duto de seu trabalho pode estar 
na origem desse esgotamento 
emocional”, explica.

A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão 
exige envolvimento interpessoal direto e intenso no trabalho

Divulgação

Sintoma
Os sinais e sintomas da 

Síndrome de Burn-out são 
semelhantes aos quadros 
depressivos, como tristeza, 
desânimo, pessimismo, ina-
petência e apatia geral. Mu-
danças bruscas de humor, 
irritabilidade, dificuldade de 
concentração, lapsos de me-
mória e baixa autoestima po-
dem ser observados. Dores 
de cabeça, enxaqueca, can-
saço, sudorese, palpitação, 
pressão alta, dores muscula-
res, insônia, crises de asma, 
distúrbios gastrintestinais 
são manifestações físicas que 
podem estar associadas à 
síndrome. 

O tratamento poderá in-
cluir psicoterapia e o uso de 
medicamentos. Atividade 
física regular e exercícios de 
relaxamento podem ajudar a 
controlar os sintomas. Duran-
te o tratamento é importante 
evitar a exposição aos fatores 
no trabalho que causaram 
adoecimento, para que os re-
sultados sejam melhores.

“Ao início dos primeiros 

sintomas, o trabalhador deve 
procurar um médico de con-
fiança, que conheça seu traba-
lho, para identificar o problema. 
Infelizmente muitos médicos, 
inclusive os de convênio, nem 
perguntam onde e como as pes-
soas trabalham, por isso o Sin-
trajud/SP estabeleceu parcerias 
com unidades de referência em 
Saúde do Trabalhador, como o 
Hospital das Clínicas”, disse a 
psicóloga. Após avaliação mé-

dica, havendo suspeita ou 
comprovação da relação 
da doença com o trabalho, 
em laudos ou atestados, 
é fundamental notificá-la 
como Acidente em Serviço 
no órgão de origem do tra-
balhador, a fim de garantir 
o afastamento do trabalho 
até a melhora dos sintomas, 
assim como apontar para a 
necessidade de mudanças 
na organização do trabalho.

Comemoração do Dia do Servidor


