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salarial e prepara greve unificada 
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28 de fevereiro
Dia internacional do Combate às LER/DORT

Por Daniel Luca – Psicólogo

As terminologias LER 
(Lesões por Esforços 
Repetitivos) e DORT 

(Doenças Osteomusculares 
Relacionadas ao Trabalho) 
englobam um conjunto de 
alterações no sistema muscu-
lo-esquelético devido às so-
brecargas sofridas ao longo 
do tempo. São comuns as Te-
nossinovites, tendinites, epi-
condilites, bursites, miosites 
além das sindromes do túnel 
do carpo, cervicobraquial e 
do desfiladeiro toráxico.

São sintomas destas en-
fermidades: dores, altera-
ções no sistema modulador 
da dor, dormência, sensação 
de peso, fadiga ou sensações 
de calor, frio, formigamento 
ou pressão, sem que haja ne-
nhum estimulo. No começo 
do adoecimento, os sinto-
mas são suportáveis, como 
sensações de peso ou dores 
ocasionais. Mas na medida 

que a doença avança, os sin-
tomas se agravam, como dor 
crônica e movimentos invo-
luntários, tornando impos-
sível a realização de tarefas 
simples (Veja quadro). 

O tratamento fica mais 
difícil na medida em que a 
doença avança. Por isso, é 
importante que os trabalha-
dores estejam atentos para 
buscar ajuda médica, diag-
nosticar a LER/DORT com 
antecedência e iniciar rapi-
damente o tratamento.

Os fatores que contri-
buem ao desenvolvimento 
da LER/DORT são diversos. 
Alguns deles acontecem 
no Judiciário. Por exemplo: 
exigência de movimentos 
repetitivos, alta carga de 
trabalho, intenso ritmo de 
trabalho, pouca autonomia 
para decidir a forma e mo-
mento de realização das 
tarefas, fragmentação do 
trabalho, pressão por pro-
dutividade, exigência de 

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO 

DA REUNIÃO DO 
NÚCLEO DOS OJAFs

São Paulo, 10 de fevereiro de 2014.
Companheiros (as) Oficial de Justiça:
O Núcleo dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais do Sin-

trajud tem o prazer de convocá-los (as) para participar da Reu-
nião do mesmo, dia 20/02/2014 (5ª feira), às 14h30, no auditório 
do SINTRAJUD/SP (R: Antonio de Godoy, nº 88 – 15ª andar).

Essa reunião terá como pauta os seguintes temas:

a) Avaliação da última reunião ampliada da Fenajufe;
b) Campanha salarial;
c) participação dos OJAFs na elaboração do plano de 

carreira e no Grupo de Trabalho estadual e federal;
d) Avaliação do projeto de lei que dá ao OJAF a atribui-

ção de conciliador
e) Aposentadoria especial e abono de permanência
f) Central de mandados da JT de Guarulhos - ambiente insalubre
g) Central de mandados da JF de Osasco e demais subseções
h) Cojaf – Coletivo Nacional dos OJAFs na Fenjaufe, dia 

15 de março, em Brasília: discussão e eleição dos dois OJAFs 
que vão participar.

i) Outros assuntos de interesses dos OJAFs
 

Erlon Sampaio de Almeida 
Diretor Executivo Sintrajud e Coordenador do Núcleo dos OJAFs

Ivo Oliveira Farias - Diretor Executivo Sintrajud

Neemias Ramos Freire - Coordenador do Núcleo dos OJAFs

prolongamento de jornada 
de trabalho com frequên-
cia, tensionamentos gerados 
pelo processo de trabalho, 
competitividade, ausência 
de perspectiva de carreira, 
remuneração insuficiente, 
medo de perda do cargo e/
ou função, entre outros.

Não é surpresa, então, 
que a LER/DORT seja um tipo 
de adoecimento bastante co-
mum na categoria. Pesquisa 
realizada pelo Sintrajud em 
2007 mostra que 25% dos 
trabalhadores tiveram, ou 
tinham no momento da pes-
quisa alguma LER/DORT. 

Pesquisas apontam que 
o trabalhador que sofre de 
LER/DORT esconde o seu 
adoecimento. Isso ocorre 
principalmente por medo de 
perseguição dos superiores 
e até mesmo pela posição 
adotada por colegas frente a 
tais situações. É comum que 
o indivíduo trabalhe doente, 
suportando os sintomas até 
o limite. Mas este comporta-
mento só dificulta o diagnós-
tico em tempo hábil e um tra-
tamento que possa reverter o 
desgaste do organismo.

A pesquisadora Terezinha 
Martins aponta que um dos 
perfis com maior possibilidade 
de ser alvo de assédio moral é 
o trabalhador que adoece por 
causa do trabalho. Principal-
mente aquele que sofre de 
LER/DORT. Diz ela que a pre-
sença dele no local de traba-
lho faz os outros trabalhadores 
perceberem que a alta carga 
de trabalho adoece, o que di-
minui a produtividade.

Também há dificulda-
de em comprovar a relação 
entre a lesão e o trabalho, o 
que causa mais sofrimento. 
Por vezes, colegas e familia-
res acham que o adoecido 
estaria inventando as dores 
que sente. Todo este pro-
cesso é muito sofrido para 
o trabalhador, que de forma 
geral tem o reconhecimento 
pelo seu trabalho como um 
elemento de grande impor-
tância na construção de sua 
identidade e auto-estima.

O tratamento das LER/
DORT demanda uma atu-
ação multiprofissional, en-
volvendo diversas áreas da 
saúde, incluindo acompa-
nhamento psicológico. Al-
guns serviços públicos são 

altamente capacitados para 
lidar com as doenças relacio-
nadas ao trabalho e podem 
ser de grande valia para os 
trabalhadores adoecidos. 
Vale citar o Serviço de Saúde 
Ocupacional do Hospital das 
Clínicas da USP e os Centros 
de Referência em Saúde do 
Trabalhador. O encaminha-
mento a estes serviços pode 
ser realizado pelo Sintrajud 
através do serviço de atendi-
mento psicológico com foco 
em saúde do trabalhador.

Para combater esses ado-
ecimentos na categoria é 
necessário um conjunto de 
ações, entre elas a atenção 
dos trabalhadores à própria 
saúde e a de seus colegas. Ao 
sentir os primeiros sintomas, 
procure um médico. Além 
disso, é necessário difundir 
as informações sobre a LER/
DORT entre os trabalhado-
res, visando acabar com as 

perseguições e assédio mo-
ral, assim como julgamentos 
equivocados e até ofensivos 
pelos colegas.

Apesar da importância des-
sas medidas, a principal ação 
para mudança e combate às 
LER/DORT é coletiva. Deve ser 
a luta por mudanças na forma 
de organização do trabalho: 
adequando o mobiliário, alter-
nando tarefas, evitando tarefas 
fragmentadas, aumentando a 
autonomia frente ao trabalho, 
valorizando os trabalhado-
res, instituindo programas de 
ginástica laboral, instituindo 
pausas no trabalho, entre ou-
tras medidas.

Somente a ação sobre 
fatores da organização do 
trabalho que levam à ocor-
rência destes adoecimentos 
poderá combater o assédio 
moral e para isso é crucial a 
participação e envolvimento 
dos trabalhadores.

Fique atento aos primeiros sintomas, para evitar o 
agravamento do quadro!

OS ESTÁGIOS DA LER/DORT 
PODEM SER AVALIADOS 

DE ACORDO COM O GRAU:

GRAU 1: Sensação de peso e desconforto no mem-
bro afetado. Dor no local, com pontadas ocasionais 
durante a jornada de trabalho, que não interferem 
na produtividade. A dor melhora com o repouso. O 
prognóstico de tratamento é bom.

GRAU 2: Dor mais persistente, mais intensa e apare-
ce durante a jornada de trabalho. É tolerável, permite 
o desempenho da atividade e pode vir acompanha-
da de formigamento e calor. O prognóstico ainda é 
favorável.

GRAU 3: A dor torna-se mais forte e tem irradiação 
mais definida. O repouso não a faz desaparecer por 
completo. A dor aparece mais à noite. Há queda na 
produtividade e impossibilidade de executar a fun-
ção. O inchaço é freqüente, apalpar ou movimentar 
o local causa dor forte. O retorno ao trabalho nesta 
fase é problemático.

GRAU 4: Dor forte, contínua, levando a um intenso 
sofrimento. Perda de força e controle dos movimen-
tos é constante. Os atos do cotidiano são prejudica-
dos. Há incapacidade para o trabalho. São comuns as 
alterações psicológicas com quadros de depressão, 
ansiedade e angústia. Em geral este quadro leva à in-
validez permanente.

2 Jornal do Judiciário  w w w. s i n t r a j u d . o r g . b r



3Jornal do Judiciário

Servidores dirão a Fischer 
que JF tem como pagar já 

passivo do reenquadramento 
Presidente do STJ receberá dirigentes da Fenajufe no dia 20 de fevereiro. Estudo mostra que 

orçamento de pessoal da Justiça Federal teve aumento de quase 15% frente a 2013

Por Hélcio Duarte Filho

Dirigentes da federação 
nacional (Fenajufe) vão 
cobrar do presidente 

do Superior Tribunal de Justiça, 
Felix Fischer, na audiência mar-
cada para 20 de fevereiro, o pa-
gamento do passivo relativo ao 
reenquadramento na tabela sa-
larial. Os servidores devem afir-
mar que aumento de 14,69% 
no orçamento para despesas 
com pessoal em 2014 oferece 
margem confortável para que 
os tribunais paguem já o que 
devem aos trabalhadores. 

O montante da dívida estava 
avaliado, pelo próprio Conselho 
da Justiça Federal, em cerca de 
R$ 100 milhões, isto antes de o 

TRF-1 pagar o passivo, também 
pago pelo STJ e pelo Conselho 
da Justiça Federal. “A JF é o [úni-
co ramo do Judiciário Federal] 
que não pagou o que deve aos 
servidores, tanto o reenquadra-
mento dos níveis quanto dos 
auxiliares”, critica Adilson Rodri-
gues, da coordenação da Fena-
jufe e do Sintrajud-SP, que deve 
participar da negociação. 

Recursos
Estudo do economista Wa-

shington Lima, que assessora 
o Sintrajud, mostra que as pre-
visões orçamentárias para des-
pesas com pessoal da JF para 
2014 trazem um aumento de 
14,69% em comparação ao or-
çamento de 2013. Em valores 

PL que prevê isonomia 
entre cartórios está na CTASP

Após pressão dos servidores, anteprojeto de lei foi aprovado pelo CNJ e encaminhado ao Congresso

O Projeto de Lei que prevê iso-
nomia de FC para os chefes 
de cartório está tramitando na 

Comissão de Trabalho Administração e 
Serviço Público (CTASP) da Câmara de 
Deputados desde 4 de fevereiro.

De autoria do Superior Tribunal 
Eleitoral, o PL 7027/2013 é resultado 
de anos de pressão dos servidores, 
sindicatos e da Federação Nacional 
– Fenajufe.

O projeto prevê a isonomia de 

remuneração entre chefes de car-
tórios eleitorais das capitais e do in-
terior, e também a criação de novos 
cargos e funções.

Aprovado pelo plenário do TSE 
no início de 2012, o anteprojeto 
aguardou a emissão de parecer pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Propostas com criação de cargos es-
tão paradas no órgão por determi-
nação do presidente do Conselho, 
ministro Joaquim Barbosa.

A proposta é reivindicação anti-
ga de grande parte dos servidores 
da Justiça Eleitoral. Apesar da equi-
valência de atribuições e responsa-
bilidade, chefes de cartório de capi-
tais e do interior são remunerados 
de formas distintas.

O projeto prevê que todos os 
chefes de cartório serão remunera-
dos com uma função comissionada 
FC-6. Além disso, a proposta prevê 
a criação de cargos. Segundo dados 

do próprio TSE, até hoje há 166 zo-
nas eleitorais sem quadro próprio 
de pessoal. 

O próximo passo é a aprovação 
do projeto e sua conversão em lei. 
Para isso, será fundamental a con-
tinuidade da mobilização da cate-
goria e a pressão sobre o governo e 
parlamentares, que já anunciaram 
que pretendem evitar a aprovação 
de projetos que tenham impacto 
orçamentário.

nominais, isso representa R$ 
877,1 milhões. O percentual de 
aumento, observa o economis-
ta, supera em quase três vezes 
os 5% de aumento anual na 
folha de pagamento autoriza-
do em 2012 para os três anos 
seguintes. O cálculo não con-
sidera, naturalmente, créditos 
suplementares que possam 
ser concedidos ao longo deste 
ano, o que tende a aumentar 
ainda mais a diferença a favor 
do orçamento de 2014. 

 “São muito amplas as pos-
sibilidades da administração 
da JF quitar dívidas com seus 
servidores, em particular a re-
ferente aos retroativos do re-
enquadramento, que represen-
tam uma parte muito pequena 

do total do orçamento e mes-
mo do aumento apurado para 
2014”, afirmou Washington. 

A audiência com o presi-
dente do STJ, que também pre-
side o Conselho da Justiça Fe-
deral, ocorre sete meses após a 
primeira solicitação de reunião 
feita pela direção da federação, 
em julho do ano passado. A 
assessoria do ministro vinha 
alegando ‘falta de agenda’ para 
marcar o encontro do ministro 
com os representantes sindi-
cais da categoria.  

Pressão assegurou 
pagamento na JT e JE
A falta de iniciativa do CJF 

e do STJ em buscar soluções 
para o pagamento do passivo 

do reenquadramento vem ge-
rando muita insatisfação entre 
os servidores. No final do ano 
passado, a pressão do sindi-
cato e da federação – que por 
diversas vezes cobraram dire-
tamente as direções dos tribu-
nais – assegurou certa rapidez 
no pagamento na Justiça do 
Trabalho e na Justiça Eleitoral. 

Igual esforço foi feito na JF, 
mas a administração do órgão 
não deu respostas aos servidores. 
“O presidente do STJ precisa saber 
que é o chefe máximo de toda a 
Justiça Federal e não apenas do 
STJ”, disse Adilson, que questiona 
se o tribunal seguirá priorizando 
magistrados ou se passará a agir 
de forma equânime e ouvirá tam-
bém os servidores.

Divulgação

14.11.2013 – Sintrajud e Fenajufe em audiência com diretor-geral 
do CSJT para tratar do retroativo do reenquadramento.

12.11.2013 – Reunião com Diretoria-Geral do TSE para o pagamento 
do retroativo do reenquadramento. Mesmo pleito foi feito ao CJF.
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Ampliada da Fenajufe reafirma luta com 
federais para forçar governo a negociar
Reunião define que categoria vai buscar as perdas salariais desde a aprovação do PCS-3 e indica greve para começo de abril

Federais apostam na unidade e acertam 
ponteiros para greve unificada

Entidades voltam a se reunir para definir calendário. Reunião demonstrou disposição de luta das categorias
Por Caê Batista

Os servidores públicos fe-
derais estão acertando os pon-
teiros para construir uma forte 
greve nacional. Na reunião re-
alizada na sede do Sindsep-DF, 
em Brasília, na sexta-feira, 7, 
representantes de diversas en-
tidades nacionais voltaram a 
apostar na unidade, indicaram 
um ato em  Brasília na primeira 
quinzena de março e o início da 
greve para a segunda quinzena.

“Vamos acertando o calendá-
rio. Mas a reunião de hoje mos-
trou uma disposição na base de 
diversos setores de construir um 
processo de luta”, avaliou Paulo 
Barela, dirigente da CSP-Con-
lutas. No dia 18 de fevereiro, as 
entidades nacionais voltarão a se 
reunir, em Brasília, para definir o 
calendário.

Sem caráter deliberativo, a 
reunião serviu para que as enti-
dades dessem informes da situ-
ação de suas bases, “buscando 

construir um calendário para 
avançar na construção de uma 
greve, já deliberada por várias 
entidades. Outras ainda vão de-
liberar”, disse o diretor da Fena-
jufe e do sindicato do Maranhão 
(Sintrajufe-MA), Saulo Arcangeli.

2014 começa com luta
Muitas intervenções bateram 

na tecla de que as manifestações 
iniciadas em junho de 2013 ain-
da não acabaram, pois já existem 
categorias em lutas radicalizadas 
em suas campanhas salariais, 

como os rodoviários de Porto 
Alegre: “É hora dos servidores 
públicos federais se inserirem 
nesse contexto. É importante 
construir essa unidade, pois foi 
ela a responsável pela forte gre-
ve de 2012. E agora, o cenário é 
diferente, o povo aprendeu que 
só com luta vai avançar”, argu-
mentou Cristiano Moreira, dire-
tor do sindicato do Rio Grande 
do Sul (Sintrajufe-RS).

Na opinião do diretor do Sin-
trajud-SP Erlon Sampaio, a reu-

nião das entidades de servidores 
públicos avaliou corretamente 
que “a única forma de romper 
com o arrocho salarial imposto 
pelo governo Dilma Rousseff 
(PT) é a unidade nacional”.

Já Edvaldo Camarão, dire-
tor de base do Sintrajud-SP e 
servidor do TRF-3, opina que 
no Judiciário, é preciso ir cons-
truindo a greve pouco a pouco, 
com paralisações de 24 e 48 ho-
ras, “até termos força para fazer 
uma greve geral”.

Por Caê Batista

A reunião ampliada 
da Fenjaufe, reali-
zada no sábado, 8, 

em Brasília, aprovou a par-
ticipação dos servidores 
do Judiciário Federal e do 
MPU nas atividades orga-
nizadas pelo conjunto do 
funcionalismo federal , que 
preveem um dia de parali-
sação - com ato em Brasília 
- em meados de março e in-
dicativo de início de greve 
para o começo de abril.

As entidades sindicais 
dos servidores federais vol-
tam a se reunir em 18 de fe-
vereiro para definir o melhor 
dia de março para o ato em 
Brasília - foram indicados os 
dias 19 e 26. O certo é que 
um dia após o ato do funcio-
nalismo, haverá outra Reu-
nião Ampliada da federação 
nacional. 

Antes disso, os servidores 
do Judiciário Federal e do 
MPU vão construir um Dia 

Nacional de Mobilização em 26 
de fevereiro. Outras categorias 
devem realizar manifestações 
nesse dia.

A campanha salarial unifi-
cada reivindica uma política 
salarial permanente; paridade 
entre ativos, aposentados e 
pensionistas; definição de data-
-base (1º de maio) com revisão 
dos salários e a regulamenta-
ção da negociação coletiva.

Campanha já começou
As diferentes entidades do 

funcionalismo apostam na uni-
dade para superar a campanha 
salarial de 2012, quando o fun-
cionalismo derrotou política de 
reajuste zero de Dilma Rousseff 
(PT). Por isso, atuam para ajus-
tar os calendários de cada cate-
goria. “O que pode nos derrotar 
é nossa divisão, ou se os diri-
gentes sindicais agirem em fa-
vor de Dilma, vendendo ilusões 
à categoria”, avaliou Inês Leal 
de Castro, diretora do Sintrajud 
e da Fenajufe, alertando sobre 
a possibilidade de a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) 

tentar dividir a campanha unifi-
cada, ou imprimir divisões den-
tro das categorias.
“O estratégico é a reposição 

das perdas da categoria”
Para a ampla maioria dos 

cerca de 120 delegados en-
viados de todo o país à reu-
nião ampliada, a categoria 
deve exigir a reposição das 
perdas salariais acumuladas 
desde a aprovação do PCS-

3, em junho de 2006. “O 
estratégico é a reposição 
das perdas da categoria”, 
defendeu Adilson Rodri-
gues, diretor da Fenajufe e 
do Sintrajud.

 w w w. s i n t r a j u d . o r g . b r
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Servidores dizem ao governo que, sem 
negociação, 'greve' pode 'recepcionar' Copa

Federais contestam Planejamento por tentar ‘amarrar’ salários a reajuste de 2012, 
enquanto governo revisou e até dobrou os contratos das obras da Copa

Por Hélcio Duarte Filho e Caê Batista

O governo Dilma Rous-
seff (PT) insistirá que o 
reajuste parcelado con-

cedido em 2012 aos servidores 
públicos federais ‘amarra’ as 
negociações salariais até 2015. 
Foi o que ficou evidente na 
primeira reunião do ano entre 
representantes dos trabalha-
dores e do governo, ocorrida 
no Ministério do Planejamento 
em meio ao ato nacional pro-
movido pela categoria em Bra-
sília, na quarta-feira (5).

 A visão, porém, foi reba-
tida de forma dura pelos re-
presentantes de dez das enti-
dades sindicais nacionais do 
funcionalismo e três centrais 
(CSP-Conlutas, CTB e CUT) 
que estavam na negociação 
com o secretário de Recursos 
Humanos, Sérgio Mendonça: 
se até os custos das obras dos 
bilionários estádios de futebol 
para a Copa do Mundo tiveram 
seus preços alterados através 
de revisões dos contratos pre-
viamente firmados, porque o 
governo quer impor uma cami-
sa de força aos servidores? Os 
15% sobre a massa salarial par-
celados em três anos, afirma-
ram os dirigentes sindicais, não 
são suficientes nem para repor 
a inflação do período. Eles men-
cionaram que alguns contratos 
dos estádios tiveram seus valo-
res dobrados quando repactua-
dos com as empreiteiras.

Copa e dívida pública
Dois pontos foram ressal-

tados pelos trabalhadores: 
as enormes despesas com a 
Copa, pagas pelos cofres pú-
blicos, e a generosa fatia do 
orçamento que é destinada ao 
pagamento de juros e amorti-
zações de uma dívida pública 

que não pára de crescer – a 
reunião ocorreu no dia seguin-
te à divulgação de um novo re-
corde de lucro do banco Itaú. 
Também aí a baixa disposição 
do Planejamento em negociar 
salários ficou evidente. O se-
cretário de Recursos Humanos 
respondeu que mesmo que o 
governo economizasse mais 
com os juros das dívidas, estes 
recursos extras provavelmente 
não seriam destinados a pagar 
mais salários aos servidores. 

Já no início da reunião, da 
qual participou o chefe de ga-
binete da secretaria-executiva 
do ministério, André Bucar, 
Sérgio Mendonça mencionou 
o acordo firmado na greve de 
2012. Disse ainda que as rees-
truturações nas carreiras pro-
movidas pelo governo Lula re-
sultaram em reajustes médios 
muito superiores à inflação. 
Os trabalhadores rebateram 
dizendo que a ‘média’ não era 
um bom parâmetro para de-
finir a atual realidade salarial 
do serviço público. Também 
lamentaram que o governo 
abra tanto as portas para rene-
gociar valores de contratos das 
obras da Copa e se negue a ini-
ciar um deba-
te sério com 
os servidores 
em torno da 
d e f a s a g e m 
salarial e da 
inexistência 
da data-base, 
prevista com 
todas as letras 
na Constitui-
ção Federal. 

Em dado momento, Sérgio 
Mendonça disse que os servi-
dores pareciam viver em um 
mundo diferente do mundo 
do governo. “De fato nós es-
tamos em dois mundos distin-

Governo só vai negociar se categoria for às 
ruas, diz servidor durante ato em Brasília

Trabalhadores do Judiciário e do MPU participam do ato conjunto em frente ao 
Planejamento na quarta-feira (5), em Brasília; ministra se recusa a receber servidores

Por Hélcio Duarte Filho e Caê Batista

Centenas de servidores, 
representando dezenas 
de entidades sindicais do 

serviço público federal de todo o 
país, fizeram o primeiro protesto 
nacional da categoria em Brasília 
do ano em frente ao Ministério 
do Planejamento.

Os representantes dos traba-
lhadores do setor pressionaram 
para serem recebidos pela minis-
tra da pasta, Mirian Belchior, que 
se negou a atendê-los.  Por volta 

de 13h15, uma comissão foi rece-
bida pelo secretário de Recursos 
Humanos do ministério, Sérgio 
Mendonça, para apresentar as 
reivindicações já protocoladas 
em janeiro. Servidores do Judici-
ário Federal e do MPU participa-
ram do ato.

Durante a manifestação, 
representantes das entidades 
nacionais se revezaram em dis-
cursos que criticaram as priori-
dades dadas à Copa do Mundo e 
ao pagamento da dívida pública 
no orçamento da União. Também 

destacaram a necessidade de a 
categoria se mobilizar de forma 
coesa e avisaram ao governo que 
está sendo construída uma greve 
unificada do setor, que aconte-
cerá caso o governo não aceite 
negociar de fato as demandas 
apresentadas. Dentre elas estão 
o respeito à data-base e uma 
política salarial permanente que 
reponha as perdas causadas pela 
inflação.

“Se não formos às ruas, se-
quer a abertura de negociação 
nós vamos conseguir”, disse Pau-

lo Rizzo, falando pelo sindicato 
dos docentes das universidades 
(Andes-SN). “Em 2012 começa-
mos com uma marcha e termi-
namos com uma grande greve, 
este ano não vai ser diferente”, 
disse Saulo Arcangeli, em nome 
da Fenajufe (Federação Nacional 
dos Trabalhadores do Judiciá-
rio Federal e do MPU). Ele disse 
acreditar na força da categoria 
para fazer com que os recursos 
orçamentários não sejam só di-
recionados à Copa do Mundo.  

A manifestação que os ser-

vidores fizeram na quarta-feira 
(5) em Brasília é a segunda ati-
vidade da campanha. A primei-
ra ocorreu no dia 22 de janeiro, 
quando promoveram atos nos 
estados. São movimentações 
ainda de vanguarda, o que não 
surpreende, já que acontecem 
em período de férias escolares 
e de verão. Mas que, por outro 
lado, vêm chamando atenção 
pela participação e representa-
tividade, que tornam a busca da 
reedição da greve de 2012 bem 
mais factível.

tos, quem tem que lidar com 
a população somos nós, os 
servidores”, critica Adilson Ro-
drigues, dirigente da Fenajufe 
(Federação Nacional dos Tra-
balhadores do Judiciário Fede-
ral e do MPU) e do Sintrajud-

-SP, que participou da reunião.
‘Judiciário unificado’

O secretário se comprome-
teu a apresentar até o Carna-
val, antes de março, portanto, 
uma resposta do governo à 
pauta geral de reivindicações 

– que, além da data-base, traz 
ainda itens como paridade en-
tre ativos e aposentados, in-
corporação de gratificações e 
retirada de projetos e medidas 
que ataquem os direitos dos 
servidores. Também concor-

dou em fazer 
a interlocução 
para uma au-
diência com 
a ministra do 
Planejamen-
to, Mirian Bel-
chior, embo-
ra não tenha 
a s s e g u r a d o 
nada quanto 

a isso.
“Responder [à pauta] é um 

passo, mas nós queremos ne-
gociar ponto a ponto”, diz o 
coordenador da Fenajufe. Ele 
conta que, ao final da conver-
sa, lembrou ao secretário do 

governo, e ele admitiu que foi 
assim, que os servidores do 
Judiciário e do MPU não assi-
naram acordo algum e estão 
unificados em busca de uma 
solução salarial antes das elei-
ções. “Não houve acordo com 
a nossa categoria, se o Judiciá-
rio aceitou os cortes impostos, 
nós não aceitamos”, recorda 
Adilson.

Ao longo da reunião, os 
servidores frisaram a dispo-
sição da categoria em nego-
ciar e buscar saídas que con-
templem as reivindicações 
e evitem a radicalização do 
movimento. “[O governo] vai 
assumir um risco que é bom 
evitar se só negociar após a 
greve instalada, [o risco] de ter 
servidores recepcionando as 
delegações e os turistas que 
vêm para Copa nos aeropor-
tos”, alerta o dirigente sindical.

Se até os custos das obras dos bilionários estádios 
de futebol para a Copa do Mundo tiveram seus 

preços alterados através de revisões dos contratos 
previamente firmados, porque o governo quer 

impor uma camisa de força aos servidores?

Servidores se reúnem em frente à 
entrada do ministério do Planejamento.

Servidores de São Paulo 
no ato em Brasília.

Manifestação consegue reunião 
com representantes do governo.

Servidores do Judiciário Federal e MPU participam 
do ato em frente ao MPOG, em Brasília.

Ronaldo Barroso

 w w w. s i n t r a j u d . o r g . b r
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“Metade do orçamento é 
esterilizado com a manutenção do 
sistema da dívida”, diz Fattorelli

Seminário debate a relação entre a dívida pública e os investimentos em serviços públicos

Por Caê Batista

“O que quebra o Estado 
brasileiro é o pagamento 
religioso da dívida públi-

ca, que nunca foi auditada, e 
não o reajuste dos servidores”. 
Essa frase, da coordenadora 
do movimento Auditoria Ci-
dadã da Dívida Pública, Maria 
Lúcia Fattorelli, deu o tom de 
sua palestra “A dívida pública 
e os serviços públicos”, realiza-
da no auditório Nereu Ramos, 
da Câmara dos Deputados, na 
quinta-feira, 6.

A partir de dados ofi-
ciais, Fattorelli explicou que 
em 2013 o pagamento dos 
serviços da dívida (rolagem, 
pagamento de juros e amor-
tizações) consumiu 40,13% 
das receitas federais: R$ 718 
bilhões. Já em 2014, a lei or-
çamentária prevê um gasto 
superior a um trilhão de reais. 
“Metade do orçamento é este-
rilizado, como a manutenção 
do sistema da dívida”, disse. 
(Veja quadro ao lado)

Para Fattorelli, há fortes 
indícios de que a dívida pú-
blica é manipulada para be-
neficiar os grandes bancos e 
especuladores, que detêm os 
seus títulos. Por isso, defende 
a auditoria da dívida, iniciativa 
garantida pela Constituição 
Federal, e cita como exemplo 
o Equador, que anulou 70% de 
sua dívida após auditá-la, dan-
do “uma lição de soberania ao 
mundo”.

Sistema da dívida
Coordenando os trabalhos 

da Auditoria Cidadã há 14 
anos, Fattorelli explicou que 
o pagamento da dívida não 
é isolado, trata-se de ‘sistema 
de endividamento’. “Em vez 

de aportar, [o sistema] subtrai 
recursos [do país]”. Segundo 
explicou, o Tesouro deve rece-
ber aportes pela venda títulos, 
mas “na maioria das vezes não 
houve essa entrega”, disse, 
referindo-se ao histórico da 
atual dívida pública brasilei-
ra, que foi gerada a partir de 
1970, no “milagre econômico”, 
durante a Ditadura Militar.

De acordo com Fattorelli, 
o sistema se reproduz inter-
nacional e regionalmente, 
nos estados, e opera a partir 
do modelo econômico adota-
do no Brasil – que tem como 
pilar o superávit primário, que 
é obtido por meio do con-
tingenciamento de gastos. 
“Assim não sobram recursos 
para reajuste de servidores, 
ou manutenção da estrutura 
do Estado. [O resultado] é a 
intensificação das privatiza-
ções, pelas mãos do PT, que 
está fazendo pior do que FHC, 
privatizando a estrutura do 
Estado: estradas, portos, ae-
roportos, petróleo”.

O ‘sistema da dívida’ ope-
ra, além disso, privilegiando 
os agentes financeiros (bas-
ta ver os recordes de lucros 
dos bancos); a partir de al-
terações na legislação - fei-
tas desde a Constituição de 
1988 - e do sistema político: 
“Quem foram os grandes fi-
nanciadores da campanha 
de Dilma [Rousseff (PT)] e de 
[Geraldo] Alckmin [(PSDB)], 
na eleição de 2010?”, ques-
tionou.

Há ainda outros dois pila-
res que sustentam o sistema 
da dívida: a corrupção e a 
grande mídia, que é finan-
ciada pelos mesmos grupos 
econômicos que se benefi-

ciam do pagamento da dívi-
da pública.

Ataques à previdência
A segunda maior fatia do 

orçamento da União vai para 
a previdência, o que “explica 
por que a grande mídia ataca 
a previdência social”, fabri-
cando notícias sobre um dé-
ficit, que não existe.

Fattorelli criticou o Fun-
presp, que privatiza o sistema 
de previdência dos servido-
res. “Esses fundos de pensão 
pegam um dinheiro legítimo 
e compram derivativos, que 
são papéis sem lastro, papéis 
podres. Na Europa, a quebra 
dos fundos de pensão está 
levando milhares de idosos 
ao pânico, muitos estão co-
metendo suicídio”, disse, fa-
zendo referência à crise eco-
nômica iniciada em 2008 por 
conta dos papéis sem lastro.

Fattorelli responde perguntas dos participantes. Ao fundo, o logo da campanha 
unificada do funcionalismo, exigindo serviços públicos Padrão FIFA!

“Com a manutenção do pagamento da dívida, não sobram recursos para reajuste de servidores, ou manutenção da estrutura 
do Estado. O PT está privatizando a estrutura do Estado: estradas, portos, aeroportos, petróleo”, Maria Lúcia Fattorelli.

Joana Darc Melo
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Estão abertas as inscrições para 
o 7º Congresso do Sintrajud

Evento acontece entre 27 e 30 de março, em Embu das Artes. Todo sócio da entidade pode ser delegado

Estão abertas as inscrições 
para o 7º Congresso do 
Sintrajud, que acontece 

em Embu das Artes entre 27 e 
30 de março.

O prazo para que os delega-
dos se inscrevam vai de 10 de 
fevereiro a 10 de março. Serão 
delegados ao 7º Congresso do 
Sintrajud os servidores sócios 
da entidade até 10 de fevereiro 
que realizarem a inscrição. Esse 
critério foi definido na assem-
bleia geral do Sindicato, reali-
zada em 1 de fevereiro.

A assembleia também defi-
niu que aqueles que saírem do 
quadro associativo perdem a 
condição de delegados e não 
poderão participar do Con-
gresso.

Abertura do 7º Congresso 
será em 27 de março, 19h, no 
auditório do Sintrajud (Rua An-
tonio de Godoy, 88, 15ª andar). 
Os debates em plenárias e gru-
pos de trabalho se desenvolve-
rão até o dia 30 de março, no 
Hotel Rancho Silvestre (Estrada 
Votorantim, 700), cidade de 
Embu das Artes/SP. 

Período de inscrição:
As inscrições estão abertas 

desde 10 de fevereiro, e encer-
ram às 19 horas do dia 10 de 
março de 2014 (impreterivel-
mente).

Quem pode participar: 
todos os servidores, sindica-
lizados até o dia 10/02/2014, 
poderão requerer sua inscrição 
como delegado. 

O servidor que se associar 
depois do dia 10/02/2014 po-
derá se inscrever como obser-
vador (com direto a voz, mas 
sem direito a voto). 

Em caso de desfiliação, o 

servidor, mesmo que esteja 
inscrito como delegado perde-
rá sua condição e não poderá 
participar do congresso. 

Teses: As teses poderão 
ser entregues até 11 de mar-
ço de 2014 (na Secretaria), ou 

Com salários atrasados e 
sem vale-transporte, ascensoristas 

do TRF-3 faltam ao trabalho
Casos de desrespeito às leis trabalhistas se repetem dentro dos tribunais

Por Caê Batista

As ascensoristas do TRF-3 
não compareceram ao 
trabalho na quinta-feira, 

13. O motivo: falta de pagamen-
to. Segundo relato de servidores 
do prédio, havia dias que elas 
estavam pagando para ir traba-
lhar, pois não haviam recebido 
sequer o vale-transporte.

O problema já vinha ocor-
rendo desde dezembro passa-
do, quando a empresa atrasou o 
pagamento dos salários dessas 

trabalhadoras (apenas mulheres 
trabalham na empresa). Outros 
casos idênticos já aconteceram 
no TRF-3, mas a administração 
parece ser incapaz de tomar as 
providências.

“A terceirização é um meca-
nismo que acoberta todo tipo de 
fraude aos direitos dos trabalha-
dores”, critica a diretora de base 
do Sintrajud Ana Luiza Figueire-
do Gomes.

Para ela, é um absurdo que 
os tribunais, sendo ‘casas’ que 
deveriam garantir os direitos da 

população, adotem esse tipo de 
serviço: “Os tribunais deveriam 
realizar concursos para todos os 
cargos”, defende.

Manifestando solidariedade 
às ascensoristas, Ana Luiza res-
salta que os servidores do Judi-
ciário Federal estão retomando 
o debate acerca da carreira no 
Poder Judiciário, quando discu-
tirão com maior profundidade a 
terceirização.

A diretora de base alerta 
para os riscos do Projeto de Lei 
4330/04, que libera a terceiri-

zação para todos os setores de 
uma empresa. Hoje, a terceiriza-
ção é vetada nas atividades fim.

Em reportagem publicada 
em agosto de 2013, o Jornal 
do Judiciário divulgou que a 
ampla maioria das ações em 
trâmite na 1ª instância da Jus-
tiça Trabalhista tem como ré 
empresas prestadoras de servi-
ços. Segundo os relatos de ser-
vidores, existe enorme dificul-
dade na execução dessas ações 
trabalhistas, pois “as empresas 
condenadas evaporam”.

por email: sintrajud@sintra-
jud.org.br 

Formato: Texto do Word; 
Fonte Times New Roman; Ta-
manho 13; Títulos em negri-
to, tamanho 20, em caixa alta 
(maiúscula); subtítulos em 
negrito tamanho 16; todos os 

parágrafos devem ser nume-
rados e ter o recuo de 1,5 cm; 
o espaçamento entre as linhas 
deve ser simples; Sintrajud não 
aceitará textos que não vierem 
com o formato especificado. 
Quem quiser fazer tese fora 
do prazo terá que arcar com 

as despesas de reprodução e 
com a distribuição da mesma 
no Congresso.

Transporte do sindicato: 
Dia 27: após término de 

abertura, por volta das 23h
Dia 28: a partir das 20h, da 

sede do Sintrajud 

Locais fora da capital deve-
rão contatar o sindicato para 
locação de vans ou transporte 
individual.

Monitoria de crianças
Aos congressistas que ne-

cessitarem levar seus filhos, o 
Sintrajud garante pagamen-
to das despesas, tais como: 
hospedagem, transporte e 
alimentação de crianças com 
até 12 (doze) anos, bem como, 
monitoria para resguardar a 
participação dos (as) delega-
dos (as) no congresso. Aten-
ção: será exigido documento 
de identidade para comprova-
ção da idade. 

Importância do Congresso
O congresso é a instância 

máxima de deliberação do 
Sintrajud. Nele, os servido-
res, filiados à entidade, po-
derão debater e elaborar as 
políticas para os próximos 
três anos. A participação de 
cada trabalhador do Judici-
ário Federal é fundamental 
para que a entidade possa 
ter uma atuação mais efetiva 
na luta por salários, direitos 
e melhores condições de tra-
balho. O congresso deste ano 
acontece em um momento 
muito especial, a campanha 
salarial unificada do conjunto 
do funcionalismo.

 w w w. s i n t r a j u d . o r g . b r

Dia 
Internacional 

da Mulher 
trabalhadora 

terá celebração 
na Barraca 

de Praia

Além do tradicional 
debate acerca da 
condição da mu-

lher trabalhadora, este 
ano, o Dia Internacional 
da Mulher terá uma cele-
bração especial a Barraca 
de Praia do Sintrajud, em 
Santos. A celebração será 
no domingo, 9. Em breve 
mais informações. Aces-
se: www.sintrajud.org.br



Na Justiça Federal, servidores se mobilizam e 
cobram condições de trabalho da administração
Em prédio que abriga varas criminais e previdenciárias assembleia aprova mobilização por melhores condições de trabalho

Por Caê Batista

A diretoria do Foro tem 
10 dias para apresentar 
soluções para o prédio 

Jarbas Nobre, que abriga va-
ras criminais e previdenciárias. 
Esse foi o prazo dado pelos 
servidores do prédio, que es-
tão indignados com a falta de 
condições de trabalho.

Em assembleia, na terça, 
11, os servidores aprovaram 
uma pauta de reivindicação 
que foi protocolada na dire-
toria do Foro, com cópia à 
presidência do TRF-3. Dia 26, 
eles voltam a se reunir para 
avaliar a continuidade da mo-
bilização. A assembleia tam-
bém debateu a Campanha 
Salarial Unificada.

O ar condicionado do 
prédio não funciona; partes 
metálicas de portas, balcões 
e prateleiras dão descargas 
elétricas; há problemas nos 
elevadores; as janelas não 
podem ser abertas, pois há 
o risco de queda; o piso tem 

buracos, que já causaram 
ao menos um acidente de 
trabalho.

“Há um descaso das admi-
nistrações com as condições 

de trabalho. O foco delas [das 
administrações] é o cumpri-
mento de metas, impostas 
pelo CNJ. Estamos indigna-
dos porque estamos sentindo 

a sobrecarga de trabalho e 
não temos condições de tra-
balho”, diz Angélica Olivieri, 
diretora do Sintrajud e servi-
dora da JF.

11.02.2014 – Em assembleia, servidores aprovam mobilização por 
melhores condições de trabalho no prédio Jarbas Nobre
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29.01.2014 – Prédio Jarbas Nobre 
apresenta péssimas condições de trabalho

Ennio Brauns/ Joca Duarte

Ameaça de bomba 
no Pedro Lessa 

assusta servidores 
e mostra despreparo 

da administração
Administração não aciona GATE e manda 
trabalhador da limpeza vasculhar prédio

Uma ameaça de bomba mostrou o despreparo da 
administração da Justiça Federal para situações de 
emergência. Em 5 de fevereiro, um telefonema anô-

nimo alertou que uma bomba no fórum Pedro Lessa explo-
diria até o meio dia. O prédio foi evacuado.

O esquadrão anti-bomba não foi chamado e a adminis-
tração determinou que os trabalhadores da limpeza, junto 
com um Policial Militar “varressem” os andares para verificar 
algum “volume diferente”.

Após a verificação, a administração chamou os servido-
res no térreo do prédio e pediu que o pessoal subisse e veri-
ficasse a existência de “volumes diferentes”.

O Sintrajud buscou o diretor do Foro, juiz Paulo Cesar 
Conrado, solicitando que os trabalhos fossem suspensos. 
Foi numa segunda tentativa, já no TRF-3, que a administra-
ção disse que estava publicando um comunicado autori-
zando as pessoas a retornar ao trabalho.

“Era preciso que o esquadrão anti-bomba da PM atuasse 
e não funcionários da limpeza e servidores do quadro, que 
não têm treinamento para isso”, disse Cléber Borges Aguiar, 
diretor do Sintrajud.

Segundo a diretora de base do Sintrajud Ana Luiza Fi-
gueiredo Gomes, “os servidores, na esmagadora maioria, se 
recusaram a entrar junto com a PM para fazer a ‘varredura’”. 
Os trabalhadores ficaram aguardando que o diretor do foro, 
na condição de representante de um Poder da República, 
chamasse o GATE, relatou.

“Infelizmente, isso não ocorreu e mais uma vez a adminis-
tração da Justiça Federal preferiu desrespeitar os trabalhado-
res nos seus direitos básicos à segurança no trabalho”, disse.

Em ato no TRE-SP, servidores reivindicam 
melhores condições de trabalho

Manifestação também debate campanha salarial unificada

Por Caê Batista

Os servidores do Tri-
bunal Regional Elei-
toral realizaram um 

ato em frente à sede do ór-
gão na quarta, 12. As más 
condições de trabalho es-
tavam no centro da pauta, 
mas o protesto também ser-
viu para que os servidores 
abordassem a campanha 
salarial unificada e as pau-
tas específicas da categoria, 
que serão levadas ao Supre-
mo Tribunal Federal.

Os servidores destacaram 
que o fato de a administração 
do TRE-SP ter disponibilizado 
uma sala com ar condicio-
nado e mobiliário novo para 
parte dos servidores do Ane-
xo 3 é uma vitória da mobili-
zação dos colegas. Entretan-
to, como a medida não atinge 
a todos, gera indignação.

Na manifestação, Elyzaldo 
Veríssimo, servidor do prédio, 
disse que houve momentos 
em que a temperatura do 
Anexo 3 chegou a 39ºC, o 
que fez alguns colegas pas-
sarem mal. “Há três anos rei-
vindicamos melhorias, mas a 
administração só tomou uma 
medida agora porque viu que 
poderíamos parar o setor por 

falta de condições de traba-
lho”, disse.

Ele pontuou que há proble-
mas no prédio da Dr. Falcão, 
onde houve a contratação de 
um projeto milionário [de ar 
condicionado] que não fun-
ciona. Apesar de ver positiva-
mente a transferência dos co-
legas do Anexo 3 para o uma 
sala climatizada, no prédio da 
Brigadeiro, o servidor reivindi-
ca: “Queremos soluções e não 
mudanças paliativas”.

A diretora de base do 
TRE-SP Raquel Morel Gon-
zaga disse que é preciso rei-
vindicar da administração 
uma solução para todos os 

trabalhadores, inclusive os 
terceirizados. Ela questio-
nou o fato de nem todos 
do Anexo 3 irem para a sala 
climatizada: “A gente pre-
cisa saber onde os colegas 
do Anexo 3 [que não forem 
para lá] vão trabalhar”.

Além disso, ela destacou 
que “quando os servidores 
agiram juntos houve uma 
preocupação da administra-
ção”, o que gerou resultados 
inclusive na biblioteca. Para 
Raquel, é hora dos servido-
res do TRE-SP realizarem ou-
tras atividades, como assem-
bleias, e elaborarem uma 
pauta de reivindicações.

12.02.2014 – Ato em frente ao TRE-SP exige melhores condições de 
trabalho. Administração percebeu mobilização dos trabalhadores e 

adotou medidas paliativas, mas categoria quer soluções.

Joca Duarte
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