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Filiado à e à

Em clima inflamado, mais de 200 servidores 
dizem não a reestruturação das FCs

LEIA MAIS

Foto: Tatiana Lima

Mais uma vez 
categoria aprova 
por unanimidade 
prestação de conta 
do sindicato

PÁGINA 7

TRE expõem 
funcionários a 
condições de 
trabalho insalubres

PÁGINA 8

Chegou a hora da catego-

ria em todo o país retomar 

a luta pela aprovação do 

PL 6.613/2009. Juntamente 

com a Fenajufe, o Sisejufe e 

os servidores Rio vão arre-

Servidores retomam luta pelo PL 6.613
gaçar as mangas jogar peso 

na mobilização para ganhar 

nosso PCS4. Em reunião com 

a direção da fenajufe em 16 

de março, representantes de 

vários sindicatos, entre eles 

do Sisejufe, definiram que 

serão organizadas atividades 

para pressionar o Congresso 

a aprovar o PL. Será mantida 

a unidade com os demais ser-

vidores federais, na Campanha 

Nacional Unificada, para im-

pedir a política do governo, 

que ataca diretamente os 

direitos dos trabalhadores. 

Também ficou acertado que 

os servidores vão aproveitar 

a troca de presidente no Su-

premo Tribunal Federal (SFT) 

– sai o atual Cezar Peluso e 

assume Ayres Britto no dia 19 

de abril – para reforçar a luta 

pelo nosso PCS. Página 3.

215 servidores sob forte chuva participam de assembleia contra perda remuneratória

Em assembleia realizada em 

28 de março, em frente ao 

Tribunal Regional Federal da 

2ª Região, funcionários de di-

ferentes áreas administrativas, 

seções e turmas, entre outras, 

se manifestaram contrários à 

proposta de reestruturação das 

funções comissionadas no âm-

bito do TRF2, conforme ofício 

nº T2-OFI-2012/02366 da co-

missão de desembargadores. A 

alteração vai provocar redução 

média de 20% nos vencimentos 

dos servidores atingidos. 

Por unanimidade, os funcio-

nários aprovaram a solicitação 

para o adiamento da apreciação 

da proposta em 9 de abril, a 

discussão da reestruturação 

após aprovação do PCS e a 

realização de ato no dia 9 de 

abril, com piquete e ocupação 

do plenário da Corte, caso a 

proposta esteja pautada para 

ser apreciada em plenário.

“Esse ato é uma manifestação 

nasceu da aflição do servidor. É 

um ato em prol da valorização 

do servidor público. Precisamos 

que o tribunal reflita melhor 

sobre a proposta de remane-

jamento das FCs, pois retirar 

qualquer vencimento de um 

funcionário que já enfrenta um 

arrocho salarial de seis anos, 

é uma insensibilidade social”, 

enfatizou a diretora sindical 

Mariana Liria.

Nem mesmo debaixo de chu-

va, os servidores esmoreceram. 

Munidos de apitos e cornetas, 

eles reivindicaram a manutenção 

da atual estrutura das FCs ou a 

elaboração de nova proposta de 

reestruturação equânime para 

todos os setores do tribunal, 

evitando o favorecimento de 

um determinado segmento da 

categoria. “Se a reestrutu-

ração precisa ser feita, que 

ela então seja técnica não políti-

ca”, pleiteou a técnica judiciária 

Lenilda Corrêa.

Dados apurados pelo Sisejufe 

mostram que a reformulação 

deverá atingir mais de 180 

funcionários, pois a comissão 

sugere à Presidência do TRF2 

que todos os Cargos em Co-

missão 1 (CJs1) das turmas, 

das sessões e do tribunal pleno, 

assim como todas as CJs2 da 

SG, SCI, SRH, SPO, STI e SED, 

sejam remanejadas para os ga-

binetes dos desembargadores, 

além da abertura de mais 24 FCs 

5, 24 FCs 4 e 24 FCs 3, para os 

gabinetes com o intuito de atrair 

mais servidores para o tribunal. 

Na avaliação do Sisejufe, o 

quadro apresentado pela pro-

posta é grave, porque o valor 

das funções comissionadas atu-

almente são consideradas pelos 

servidores parte do vencimento 

devido a falta de reajuste en-

frentado pela categoria há mais 

de seis anos em função da não 

aprovação do PL 6.613/2009. 

O projeto continua parado na 

Câmara dos Deputados sem 

data para aprovação.

À tarde, às 15h, a direção do 

Sisejufe teve audiência com a pre-

sidenta do Tribunal, desembarga-

dora Maria Helena Cisne. Leia 

sobre a reunião na página 4

Servidores da JF de 
Nova Friburgo cor-
rem risco de morte, 
constata laudo 
técnico      

PÁGINA 9

Foto: Henri Figueiredo
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Em revisão administrativa 
protocolada pelo sindica-
to (processo 0003566-
98.2011.2.00.0000), ana-
lisando a prova testemunhal 
colhida, o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), por 
unanimidade, considerou 
que o Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF2) 
determinou o arquivamento 
de comunicado sindical 
contrariamente à evidência 
dos autos, enquadrando o 
caso no Artigo 83, I, do 
Regimento Interno do CNJ, 
para determinar a reabertura 
de PAD contra magistrado 
federal de Teresópolis.

Na origem, o Sisejufe 
apresentou fatos e indicou 
testemunhas que baseou o 
comunicado à Corregedoria 
do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região. Naquela opor-
tunidade, apesar do voto do 
corregedor e de sete desem-
bargadores pela abertura de 
processo administrativo, a 
matéria foi arquivada por 
outros dez magistrados que 
entenderam não haver indí-
cios suficientes.

Agora, o processo ad-
ministrativo disciplinar que 
envolve o juiz titular de 
Teresópolis prosseguirá no 
CNJ, que será responsável 
pela colheita de mais provas, 
se necessárias, o julgamento 
do mérito e a definição das 
sanções cabíveis, incidentes 
sobre os fatos narrados pelo 
sindicato, envolvendo assé-
dio moral e outras condutas 
preocupantes. O julgamento 
no conselho contou com a 
sustentação oral do advo-
gado e assessor jurídico do 
sindicato, Rudi Cassel. 

CNJ julga 
procedente 
pedido do Sisejufe 
e reabre PAD para 
apurar conduta 
de juiz de 
Teresópolis  

Fonte: Departamento 
Jurídico Sisejufe. 

Charge

Na noite de 28 de mar-
ço, na sede do sindicato, às 
19h30min, os servidores sindi-
calizados do Sisejufe pela sétima 
vez consecutiva, aprovaram por 
unanimidade a prestação de 
contas do Sisejufe do exercício 
de 2011, além da previsão e 
o planejamento orçamentário 
da entidade para 2012, em 
Assembleia Geral, respaldando 
a transparência e coerência da 
gestão do Sisejufe. Os dados 
contábeis foram detalhados pelo 
diretor-presidente Valter No-
gueira Alves, juntamento com 
os membros do Conselho Fiscal. 

Todos os sindicalizados pre-
sentes receberam a cartilha de 
24 páginas, com o parecer do 
Conselho Fiscal relativo aos do-
cumentos de 2011, o balancete 
analítico (publicados a partir 
da página 10 desta edição do 
jornal Contraponto), a previsão 
de planejamento orçamentário 
para 2012, e o planejamento 
de metas e ações do sindicato. 

Por unanimidade, Prestação de conta de 2011e Planejamento 
Orçamentário de 2012 são aprovados em Assembleia Geral

Desta forma, todos os associa-
dos puderam acompanhar passo 
a passo a prestação de contas e 
o planejamento de orçamentário 
para este ano.

No parecer, o Conselho Fiscal 
relata como foi feita a confe-
rência contábil, discriminando 
que os depósitos das consigna-
ções dirigidas ao Sisejufe foram 
“corretamente registrados pela 
contabilidade” do sindicato. 
Também lista recomendações 
técnicas para aprimorar o tra-
balho administrativo e financeiro 
da entidade como a abertura de 
nova conta bancária de repasse 
para servir de fluxo de caixa. 

A análise da prestação de 
contas demonstrou o equilíbrio 
da gestão administrativa e o uso 
coerente e racional do dinheiro 
da entidade, que novamente é su-
peravitária ainda que o sindicato 
tenha tido gastos provenientes 
do período intenso de mobili-
zação em prol da aprovação do 

PL 6613. O superávit é de R$ 
157.539,20, em 2011. 

Dados também mostraram que 
mesmo com a previsão de custos 
da luta pelo PCS, o sindicato 
prevê um fundo de investimento 
no valor de  R$153.903,92, 
para que a categoria disponha de 
um reserva financeira. Além dis-
so, o Planejamento Orçamentário 
conta com políticas de incentivo 
de formação para a categoria, 
atividades culturais, política de 
saúde para o servidor etc. 

Para a direção do Sisejufe, 
a aprovação das contas mais 
uma vez por unanimidade, 
mostra que atual diretoria 
tem acertado politicamente na 
condução da gestão da entida-
de. “A avaliação do Conselho 
Fiscal foi positiva, pois não 
encontramos nada errado em 
relação ao pagamentos das 
contas e o uso do patrimônio 
dos servidores do Judiciário 
Federal”, destacou o membro 
do Conselho, Alex Oliveira. 

Votação da aprovação das contas do exercício de 2011 do Sisejufe

Foto: Tatiana Lima
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Categoria retoma luta pela 
aprovação do PL 6.613
PCS É hora de arregaçar as mangas e concentrar esforços para fazer projeto ser aprovado no Congresso

A reunião da 
Fenajufe 
também 
apontou 
indicativo de 
Dia Nacional 
de luta pelo 
PCS para o 
mês de maio. 
A data 
escolhida 
foi 8 
daquele mês

A categoria vai demonstrar a insatisfação 
com a forma que o ministro conduziu 
os debates em relação ao PCS

Foto: Henri Figueiredo
Os servidores do Judiciário 

Federal em todo o país, inclusive 

os do Rio, vão jogar peso na 

retomada da luta pela aprovação 

do PL 6.613/2009. Em reunião 

com a direção da Fenajufe em 

16 de março, representantes 

de vários sindicatos, entre eles 

do Sisejufe, definiram que serão 

organizadas diversas atividades 

para pressionar o Congresso a 

aprovar o PCS. Os dirigentes 

debateram a necessidade do 

funcionalismo da Justiça manter 

a unidade com os demais ser-

vidores federais, na Campanha 

Nacional Unificada, para impe-

dir a política do governo, que 

ataca diretamente os direitos 

dos trabalhadores. Também 

ficou acertado que a categoria 

deve aproveitar a troca de pre-

sidente no Supremo Tribunal 

Federal (SFT) – sai o atual Cezar 

Peluso e assume Ayres Britto no 

dia 19 de abril – para reforçar a 

luta pelo nosso PCS. 

“Temos que aproveitar a saída 

do ministro Cezar Peluso da Pre-

sidência do STF, que se mostrou 

um presidente fraco na defesa da 

autonomia do Poder Judiciário. 

Vamos dar ênfase à mobilização 

do período de Ayres Brito que 

assumirá no lugar de Peluso. Se 

o novo presidente pelo menos 

defender a autonomia do Judici-

ário será o mínimo que precisa-

mos para aprovar o nosso PCS. 

Esse foi o grande concesso na 

reunião da Fenajufe”, afirmou 

Roberto Ponciano, diretor do 

Sisejufe que representou o Rio 

de Janeiro no encontro em Bra-

sília em 16 de março. 

Após a Jornada Nacional de 

Lutas, que ocorreu de 13 a 16 

de março, no dia 21 de março, 

manifestação, desta vez na Co-

missão de Finanças e Tributação 

(CFT) da Câmara, resultou no 

compromisso de os deputados 

votarem o projeto dia 11 de 

abril na comissão.

A outra atividade nacional, 

que terá participação do Judici-

ário Federal de todo o país foi a 

Marcha Nacional dos Servidores 

Públicos Federais em 28 de 

março, em Brasília. A reunião 

da Fenajufe também apontou 

indicativo de Dia Nacional de 

Luta pelo PCS para o mês de 

maio. A data escolhida foi o 

dia 8 daquele mês, quando os 

sindicatos da base da federação, 

entre eles o Sisejufe, vão pro-

mover atividades como ato de 

rua, manifestações nos locais de 

trabalho, paralisações, debates 

e assembleias. Essa data foi de-

finida em função do prazo final 

do alistamento eleitoral, que é 

o dia 9 de maio.

A orientação da Fenajufe, a 

partir desse indicativo é para 

que todos os sindicatos discu-

tam o assunto em assembleias 

com categoria e informem à 

federação, até o dia 18 de abril, 

o resultado e qual o tipo de 

atividade será realizada. A reu-

nião acertou que o foco dessas 

manifestações deve ser na Justiça 

Eleitoral, uma vez que este é um 

ano de eleições municipais, mas 

os sindicatos devem também 

envolver todos os servidores 

do Judiciário, já preparando a 

categoria para as lutas que serão 

travadas nos próximos meses.

A Campanha Nacional Uni-

ficada reivindica que o Palácio 

do Planalto negocie com as 

entidades política salarial per-

manente, com recomposição 

inflacionária, valorização do 

salário base, incorporação 

das gratificações e correção 

das distorções. A proposta 

da campanha reivindica a con-

cessão de 22,08% de reajuste 

emergencial, que corresponde à 

variação da inflação, com base 

no índice do INPC/IBGE, entre 

maio de 2010 e fevereiro de 

2012, somado ao percentual 

do Produto Interno Bruto de 

2010 e 2011. 

Além dos eixos econômicos, 

o funcionalismo também quer 

derrubar os projetos que são 

contrários aos interesses dos 

servidores, em especial o PLC 

02/2012 [previdência comple-

mentar], que tramita no Senado 

Federal; e o PLP 549/09 (con-

gelamento salarial).

Na avaliação dos dirigentes 

da Fenajufe e dos sindicatos 

de base, é fundamental que os 

trabalhadores se organizem e 

atuem em conjunto para mudar 

o cenário de dificuldades impos-

to pelo Palácio do Planalto, que 

já demonstrou não estar dispos-

to a negociar as reivindicações 

salariais e nem mesmo as pautas 

específicas de cada entidade.

A reunião da Fenajufe com 

os sindicatos filiados também 

avaliou que é preciso retomar 

o calendário nacional voltado 

para a aprovação dos planos 

de cargos e salários do Judi-

ciário Federal. Pelos informes 

dos representantes dos sindi-

Servidores do Judiciário vão dar adeus a Peluso em Brasília

catos, a categoria deve começar, 

desde já, a se preparar para uma 

luta mais intensa que deverá ser 

deflagrada nos próximos meses. 

A primeira atividade pelo PCS, 

aprovada na reunião, é ato 

nacional no dia 19 de abril, em 

Brasília, por ocasião da saída de 

Cezar Peluso da presidência do 

STF e quando o ministro Ayres 

Britto tomará posse à frente do 

cargo. No ato, denominado de 

“Adeus a Peluso”, a categoria vai 

demonstrar a insatisfação com a 

forma com que o ministro con-

duziu os debates em relação ao 

PCS, com a sua inércia em não 

negociar com o governo e tam-

bém com o fato de não garantir 

a autonomia do Poder Judiciário 

diante da postura do Executivo 

de não fechar um acordo para 

aprovar o plano.

“Vamos dizer adeus a Peluso 

e demonstrar que a sua gestão 

não deixará saudade. Também 

queremos cobrar do novo pre-

sidente do STF, ministro Ayres 

Britto, uma atuação diferente 

em relação ao nosso reajus-

te, uma postura que garanta 

a abertura de um canal de 

interlocução com o governo 

federal. Queremos o respeito 

do STF”, avaliou Ana Luiza 

Figueiredo, coordenadora da 

Fenajufe.

Fonte: Imprensa Sisejufe 
e Imprensa Fenajufe

Ponciano destaca a necessidade de dar ênfase à mobilização para aprovação o PCS
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Mais uma vez, os servidores 

da Justiça Federal e do Tribunal 

Regional Federal (TRF) da 2ª Re-

gião terão descontados em seu 

contracheque o valor referente 

a um dia de trabalho no salário 

de março correspondente à 

cobrança do imposto sindical. 

O Sisejufe historicamente, junta-

mente com a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT)  – é con-

trário a esse desconto. Por isso, 

como ocorreu no ano passado, 

a direção do sindicato devolverá 

a parcela do imposto que cabe 

à entidade para todos os asso-

ciados. De acordo com a lei, a 

distribuição é feita da seguinte 

maneira: 60% do total recolhido 

para os sindicatos; 15% para as 

federações; 5% para confedera-

ções; 10% para centrais; e 10% 

vai para o governo.

O imposto sindical tem sido 

cobrado de todos os servido-

res da Justiça Federal de 1ª e 2ª 

instância, desde 2011, sejam 

filiados ou não a sindicatos, 

A direção do Sisejufe, por 

meio do Departamento Jurí-

dico, em 2 de março, dentro 

do prazo regimental exigido, 

protocolou intervenção na 

PET 8.745 da 1ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), na qual o relator, mi-

nistro Benedito Gonçalves, 

admitiu incidente de unifor-

mização jurisprudencial susci-

tado pela União em relação à 

incidência de Imposto de Ren-

da sobre o abono de perma-

nência de servidor público. 

O bônus equivale ao valor da 

contribuição previdenciária 

Imposto Sindical A entidade evita que a CSPB fique com os recursos que seriam destinados ao Sisejufe

O Sisejufe devolverá a parcela do imposto que 
cabe à entidade para todos os associados. De 
acordo com a lei, a distribuição é feita da 
seguinte maneira: 60% do total recolhido 
para os sindicatos; 15% para as federações; 
5% para confederações; 10% para centrais; 
e 10% vai para o governo

Sindicato devolverá integralmente 
sua parte do imposto sindical

por conta da resolução editada 

pelo ex-ministro do Trabalho, 

Carlos Lupi. Ele atendeu o 

pedido da Confederação dos 

Servidores Públicos do Brasil 

(CSPB). Contrário à cobrança 

do imposto, o Sisejufe ajuizou 

ação na Justiça Federal contra 

o débito, tendo inclusive, 

conseguido liminar para inter-

rupção do desconto. Porém, a 

CSPB recorreu e  derrubou a 

liminar no Superior Tribunal de 

Justiça (STJ).

Deste modo, o sindicato é 

obrigado a se habilitar, publi-

cando editais em jornais, para 

receber a parte que lhe cabe 

deste imposto, e assim poder 

devolvê-la aos sindicalizados. 

Com isso, a entidade evita que a 

CSPB fique com os recursos que 

seriam destinados ao Sisejufe. 

Em 2011 foi possível que a 

direção do sindicato devolvesse 

aos servidores sindicalizados 

parte do imposto (cerca de 

60%) dirigida à entidade.

Previsto na CLT
A contribuição sindical está 

prevista nos Artigos 578 a 591 

da CLT. Possui natureza tributá-

ria e é recolhida compulsoria-

mente pelos empregadores no 

mês de janeiro e pelos trabalha-

dores no mês de março de cada 

ano. O Artigo 8º, IV, in fine, 

da Constituição da República 

prescreve o recolhimento anual 

ao equivalente de um dia de 

trabalho, por todos aqueles que 

participem de uma determinada 

categoria econômica ou pro-

fissional, ou de uma profissão 

liberal, independentemente de 

serem ou não associados a um 

sindicato. O desconto é feito na 

folha de pagamento.

Como o Sisejufe divulga exaus-
tivamente há vários anos, o 
sindicato é contrário à cobrança 
compulsória do imposto sindical. 
Juntamente com a CUT, defende-
mos a proposta de se acabar com 
o imposto obrigatório – que seria 
substituído por uma contribuição 
negociada com os trabalhadores 
de cada sindicato.

Plebiscito
Este ano, a CUT fez plebiscito 

nacional pelo fim do impos-

Nova turma de Espanhol para 
iniciantes começa em 12 de maio

cial do governo Espanhol (Dele).

 O livro adotado é o “Mucho 

Éxito” e as mensalidades são 

R$ 60 para servidores filiados 

ao Sisejufe ou a sindicatos 

CUTistas e seus dependentes. 

Demais alunos pagam R$ 80. 

As aulas acontecem na sede 

do Sisejufe - Presidente Vargas, 

509, 11º andar.

Sindicato recorre ao STJ para não 
cobrar IR sobre abono de permanência

de 11% do funcionário que pre-

encheu os requisitos a alguma 
modalidade de aposentadoria, 
mas decide permanecer ativo.

O incidente de uniformiza-
ção foi interposto pela União 
porque a decisão da Turma 
Nacional de Uniformização de 
Jurisprudência dos Juizados Es-
peciais Federais decidiu que o IR 
descontado deve ser restituído 
aos servidores aposentados. A 

turma considerou que o abono 

tem natureza indenizatória, 

diante do que não pode sofrer 

a incidência do tributo.

O advogado e assessor jurí-

dico do Sisejufe, Rudi Cassel, 

comenta que “a matéria se 

consolidou nos tribunais 

regionais federais de forma 

favorável ao servidor, en-

controu posição favorável 

durante certo tempo no STJ, 

mas sofreu preocupante revés 

neste tribunal superior, que 

passou a considerar devido 

o tributo”. Segundo Cassel, 

“apesar do evidente caráter 

compensatório do abono 

de permanência, o STJ cons-

truiu uma posição contrária 

aos servidores, por isso o 

incidente de uniformização, 

representa uma importante 

oportunidade para a revisão 

desse entendimento”.

O Sisejufe abrirá novo ciclo 

no curso de espanhol, aos 

sábados, com turma para ini-

ciantes, aberta à comu-

nidade em geral. As 

matrículas estão 

abertas e podem 

ser feitas pelo e-

-mail roberto@sisejufe.

org.br ou pelo telefone 

9189-9746. As aulas 

começam dia 12 de 

maio. Os alunos 

da turma atual 

se formam no 

mês de abril.

O horário da nova turma será 

das 8h30min às 12h30min, 

com aulas de quatro horas 

super concentradas. Toda a 

parte gramatical do Espanhol é 

explorada, e as habilidades de 

leitura, oralidade e gramática 

são trabalhadas no curso. Os 

professores do curso são licen-

ciados e possuem diploma ofi-

to sindical. Para a central, o 

imposto deve ser substituído 

pela contribuição negocial em 

defesa da autonomia e liber-

dade sindical. Veja o vídeo 

da campanha clicando no link 

(http://migre.me/8g5h5). Na 

edição nº 36, de Ideias em 

Revista, os servidores também 

podem conferir o artigo do 

presidente da entidade, Artur 

Henrique, contra a cobrança 

do imposto sindical. 

Fonte: Direção do Sisejufe.

O incidente de uniformização foi interposto 
pela União porque a decisão da Turma 
Nacional de Uniformização de Jurisprudência 
dos Juizados Especiais Federais decidiu 
que o IR descontado deve ser restituído 
aos servidores aposentados

Fonte: Departamento 
Jurídico do Sisejufe.
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Diante da recusa da BandNews 

FM em dar direito de resposta 

ao Sisejufe, o Departamento Ju-

rídico do sindicato entrou com 

ação judicial contra a emissora 

no dia 15 de março. A direção 

da entidade vai cobrar o espaço 

para responder as ofensas e os 

comentários pejorativos feitos 

no dia 10 de fevereiro pelo jor-

nalista Ricardo Boechat em seu 

programa contra os servidores 

do Tribunal Regional Eleitoral 

do Rio (TRE). O Sisejufe pede 

ainda as gravações dos progra-

mas que foram ao ar em 10 de 

fevereiro e 1º de março. A ação 

foi distribuída à 20ª Vara Cível 

da Comarca da capital.

A decisão de entrar com ação 

na Justiça foi tomada após a 

direção do sindicato ter envia-

do dois ofícios administrativos 

reivindicando a retratação da 

emissora. Nenhum dos dois 

documentos foram respondidos 

pela BandNews, que ficou calada 

como nada tivesse acontecido. 

A entidade sindical não rece-

beu qualquer comunicado da 

emissora.

“Esperamos o prazo de 15 

dias para ajuizar a ação seguindo 

orientação da nossa assessoria 

jurídica. Como a Lei de Imprensa 

não foi recepcionada pela nova 

ordem constitucional, na práti-

ca não há uma lei que estipule 

um prazo para a concessão de 

direito de resposta. Por isso, a 

orientação dos advogados foi a 

de que o sindicato aguardasse o 

prazo definido na Lei de Infor-

Caso Boechat Emissora desconsidera ofícios do sindicato. Processo correrá na 20ª Vara Cível

Sisejufe entra com ação contra BandNews para ter 
direito de reposta em favor dos servidores do TRE

Além da ação judicial e dos 

ofícios, a direção do Sisejufe 

promoveu manifestação em 

frente à sede da emissora no 

dia 1º de março, para cobrar 

direto de resposta da emissora 

em relação aos comentários 

pejorativos de Boechat sobre 

os servidores do TRE. Boechat 

chegou a chamar, ao vivo, os 

funcionários do tribunal de 

“vagabundos” por conta da 

suspensão do expediente nas 

zonas e cartórios eleitorais em 

decorrência da deflagração da 

greve dos policiais militares e 

bombeiros do Rio. 

O ato contou com a partici-

pação de diretores do sindica-

to e representantes sindicais de 

base atrapalhou a gravação de 

programas da emissora. 

Os manifestantes se reveza-

ram em discursos no carro de 

som levado pelo Sisejufe para 

a porta do prédio da rádio, 

em Botafogo. Dois represen-

tantes da rádio foram até os 

manifestantes solicitar que a 

aparelhagem de som tivesse o 

volume diminuído. Eles alega-

vam que os discursos atrapa-

lhavam gravações no interior 

dos estúdios. 

Carta à população foi dis-

tribuída para as pessoas que 

passavam em frente à sede da 

Bandeirantes. No documento, 

os servidores do TRE cobravam 

direito de resposta à emissora 

e explicam o que acorreu na 

realidade.

Em 10 de fevereiro, Ricardo 

Boechat fez comentários pejo-

rativos sobre os servidores do 

TRE a partir da informação de 

um ouvinte de que os funcio-

nários não teriam comparecido 

ao trabalho em virtude da greve 

dos agentes públicos da área 

de Segurança do Rio. A para-

lisação da Segurança Pública 

fora deflagrada no dia anterior 

e começaria no mesmo dia 10. 

mações a órgãos públicos, que 

é de 15 dias”, explica Mariana 

Liria, coordenadora do Departa-

mento Jurídico do Sisejufe.

A diretora enfatiza que as de-

clarações de Boechat causaram 

revolta na categoria. “Não po-

demos deixar que os servidores 

da categoria sejam agredidos 

injustamente. As declarações 

do jornalista tiveram alcance pú-

blico e, portanto, precisam ter 

uma resposta cujo alcance seja 

igual e, para isso, é necessária a 

concessão do direito de respos-

ta na mesma faixa de horário e 

retratação da emissora durante 

o programa ao vivo”, defende.

Produção do programa não apurou veracidade
das informações que chegaram a rádio

Em nenhum momento, entre-

tanto, a produção do programa 

tomou o cuidado em apurar a 

autenticidade da informação 
de que os servidores teriam se 
ausentado do trabalho.

O que de fato ocorreu foi 
que a presidenta em exercício 

do TRE-RJ, Letícia Sardas, por 

precaução, editou no dia 10 

de fevereiro – data em que 

começou a greve das forças 

de segurança do estado – o 

ato administrativo 43/2012, 

suspendendo o expediente 
no tribunal. Informação que 
o jornalista não se preocupou 
em apurar.

Retratação pública
Ao tomar conhecimento 

das informações deturpadas 
veiculadas pelo jornalista, a 

direção do Sisejufe reivindicou 

retratação pública e direito 

de resposta à emissora para 

esclarecimentos. Imediatamen-

te, o presidente do sindicato, 

Valter Nogueira Alves, ligou 

para a rádio, com o programa 

ainda no ar, a fim de explicar 

o que acontecera em relação 

ao expediente do TRE naquele 

dia. Mas o dirigente não teve 

oportunidade de explicar aos 

ouvintes a verdade sobre a 

medida da presidenta, que 

suspendeu o expediente na 

sede e nos cartórios eleitorais 

em todo o estado, em virtude 

da paralisação promovida por 

policiais militares e civis e 

bombeiros.

Da Redação, com informações 
do Departamento Jurídico 

do Sisejufe.

Foto: Max Leone
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PEC 5 Medida será promulgada em sessão solene do Congresso

Mobilização de aposentados faz Senado 
aprovar PEC que garante benefícios 
integrais a servidor inativo por invalidez

A pressão e a mobilização 

do movimento sindical e das 

entidades representativas de 

servidores aposentados, en-

tre elas o Sisejufe, garantiram 

a correção de uma grande 

injustiça cometida com os fun-

cionários públicos inativos por 

invalidez pela Reforma da Pre-

vidência, que entrou em vigor 

com a Emenda Constitucional 

41/2003. Esse grupo terá o 

direito de se aposentar com 

benefícios integrais e não mais 

com valores proporcionais. Na 

noite do dia 20 de março, o 

plenário do Senado aprovou, 

em sessão extraordinária, a 

Proposta de Emenda à Cons-

tituição (PEC) 5/2012 que faz 

o governo pagar os proventos 

integrais. A proposta, de au-

toria da deputada Andréia Zito 

(PSDB-RJ) e que começou a 

tramitar na Câmara como PEC 

270, determina a vinculação 

permanente entre proventos de 

aposentados e a remuneração 

da ativa, com extensão aos 

inativos de todas as vantagens 

concedidas aos ativos.

“Foi um grande crime que a 

Cansados de esperar por uma 

posição do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região (TRF2) e da 

Direção do Foro da Seção Judici-

ária do Rio de Janeiro (SJRJ), os 

assistentes sociais dos dois se-

tores vão retomar a mobilização 

para o cumprimento da jornada 

legal de 20 horas semanais sem 

redução de salários. A iniciativa 

conta com o apoio da diretoria 

do Sisejufe.

Os servidores querem o cum-

primento da lei federal 12.317, 

que alterou a regulamentação da 

lei 8.662 ao inserir a letra A no 

Artigo 5º que garante jornada 

de trabalho menor, mas sem 

Reforma da Previdência cometeu 

contra os servidores aposenta-

dos por invalidez. No momento 

em que a pessoa mais precisa de 

seus benefícios, ao se aposentar, 

ela perdia parte dos proventos. 

Como fazer para se sustentar, 

comprar remédios, pagar trata-

mento sem poder mais trabalhar 

e com salário menor? Foi feita 

a correção desse crime”, come-

mora Lucilene Lima, diretora e 

coordenadora do Departamento 

de Aposentados e Pensionistas 

do Sisejufe. 

Todos os 61 senadores 

que estavam no plenário no 

momento da votação foram 

favoráveis à PEC 5. Os dois 

turnos de discussão e votação, 

exigidos pela Constituição, 

foram realizados em sessões 

extraordinárias abertas em 

sequência, graças a acordo 

de líderes. Agora, a proposta 

será promulgada em sessão 

solene do Congresso Nacio-

nal, explicou a senadora Marta 

Suplicy (PT-SP), que presidiu 

os trabalhos de votação. A 

autora do projeto original, 

deputada Andréia Zito, acom-

panhou a votação do plenário.

A PEC determina que a 

União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios, com 

suas respectivas autarquias e 

fundações, façam, no prazo 

de 180 dias da entrada em 

vigor da emenda, a revisão 

das aposentadorias e pensões 

delas decorrentes, concedidas 

a partir de 1º de janeiro de 

2004.

Para Lucile Lima, a aprovação 

da PEC só foi possível, mediante 

a mobilização dos aposentados 

de todo o país. Ela ressalta que 

o Sisejufe participou de todos 

os eventos que discutiram a 

questão do pagamento integral 

para quem se aposentou por 

invalidez no serviço público. O 

Departamento de Aposentados 

e Pensionistas do sindicato sem-

pre esteve presente nos fóruns 

de debates. “Nossa pressão 

garantiu a aprovação da PEC 

no Congresso. Os aposentados 

estão de parabéns por esta con-

quista. Mas não vamos parar por 

aqui”, afirma.

Segundo a diretora do Si-

sejufe, a outra bandeira que 

“continua tremulando” e que a 

vitória precisa ser conquistada 

é da PEC 555 que trata do fim 

da cobrança de contribuição 

previdenciária dos servidores 

inativos. “Vamos continuar 

lutando e pressionando o Con-

gresso para aprovar essa PEC. 

Mas é preciso muita mobilização 

dos aposentados”, conclama a 

diretora do Sisejufe.

Assistentes sociais querem
redução da jornada sem 
diminuição dos salários

diminuição de salários. O Con-

selho Regional dos Assistentes 

Sociais ganhou ação na Justiça 

em favor dos servidores do 

Poder Executivo. O Ministério 

do Planejamento deu a opção ao 

funcionário de escolha. Só que se 

opta pela jornada reduzida teria 

perda de parte da remuneração. 

Em março do ano passado, 

o sindicato protocolou re-

querimento administrativo no 

Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região e na Direção do Foro 

da Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro, pedindo o cumprimento 

da jornada legal de 20 horas se-

manais. O Sisejufe se baseou na 

legislação específica pelo fato de 

vários órgãos do Poder Judiciá-

rio da União não respeitarem a 

previsão direcionada aos profis-

sionais da saúde, afirmando que 

a jornada regulamentada para os 

servidores deve ser uniforme e 

relacionada aos atos administra-

tivos dos tribunais.

Para o Departamento Jurídico 

da entidade, as leis de regên-

cia de algumas profissões, a 

exemplo de médicos e assisten-

tes sociais, impõem jornadas 

diferenciadas, o que constitui 

objeto do requerimento feito 

pelo Sisejufe  para seus filiados.

Fonte: Imprensa Sisejufe.

Departamento de Aposentados e 
Pensionistas promove Encontro Jurídico

O departamento de Aposen-

tados e pensionistas realizou 

no dia 27 de março, às 15h, 

no auditório do sindicato, o 

1º Encontro Jurídico destinado 

a categoria com a participação 

da advogada Araceli Rodrigues, 

do departamento jurídico da 

entidade. “Somos mais de mil 

filiados e fazemos a diferença 

junto as lutas de todos os ser-

vidores do Judiciário Federal. 

Acredito que a participação 

dos aposentados e pensionis-

tas associados pode ser maior. 

Nossos encontros são em prol 

da qualidade de vida de cada 

um”, disse a diretora na aber-

tura da atividade.

O intuito do evento é escla-

recer e orientar aposentados e 

pensionistas sindicalizados so-

bre as ações coletivas do Sise-

jufe, que podem beneficiá-los. 

“Gostei muito da iniciativa. 

Tinha muitas dúvidas, mas hoje 

pude elucidá-las e saber quais 

ações podem ajudar de fato o 

meu pai e o que devo fazer”, 

avaliou José Alberto Costa Ju-

nior, filho de servidor aposen-

tado que veio representando o 

pai ao Encontro Jurídico.

O departamento realizará 

outros três encontros jurídicos 

até o final do ano, além do 

seminário “Previdência Comple-

mentar dos Servidores Públicos 

e impactos nas questões pre-

videnciárias”, no mês de abril. 

Fonte: Imprensa Sisejufe, com 

informações da Agência Senado.

Foto: Henri Figueiredo

Lucilene: próxima luta é a promulgação do PEC 555
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TRF Servidores podem ter em média 20% de redução dos vencimentos no contracheque

Sindicato discute reestruturação 
com a presidenta do Tribunal 

O Núcleo das Pessoas com 
Deficiência do Sisejufe e o mo-
vimento dos ex-alunos do Ins-
tituto Benjamin Constant (IBC) 
retomaram a mobilização contra 
a intensão do governo federal 
de acabar com o trabalho de 
excelência realizado secularmente 
por institutos especializados, 
como o próprio IBC e o Instituto 
Nacional de Educação de Surdos 
(Ines). O objetivo é derrubar a 
Meta 4 do Plano Nacional de 
Educação (PNE). 

“Já estamos em final de março 
e até agora não temos nenhuma 
posição do relator do Plano 
Nacional de Educação (PNE), 
o deputado Angelo Vanhoni 
(PT-PR). Nada foi apresentado 
e votado de forma oficial na 
Comissão de Educação relativo 
a PNE! Tínhamos um relatório 
que saiu em dezembro e que 
alterava de modo razoável os 
problemas da Meta 4 do PL 
8.035/2010 e hoje não temos 

Núcleo da Pessoa com 
Deficiência retoma luta 
contra Meta 4 do PNE

absolutamente nada”, reclama 
com indignação Ricardo de 
Azevedo Soares, diretor do 
Sisejufe, coornador do Núcleo 
das Pessoas com Deficiência.

Segundo o dirigente, mui-
to se fala no Congresso em 
necessidades de alteração do 
relatório que foi apresentado 
em dezembro. Mas segundo 
ele, não se sabe o que querem 
alterar na verdade. 

“O maior receio dos cegos e 
surdos fluminenses é o encerra-
mento das atividades escolares 
no IBC e Ines, responsáveis pela 
formação e inserção desses defi-
cientes no mercado de trabalho. 
Organizações não governamen-
tais e instituições privadas de 
ensino prestariam tal serviço. 
Isso mostra que  há grande in-
teresse econômico que envolve 
o fim da educação especializada 
no Brasil”, finaliza o diretor. 
Fonte: Núcleo das Pessoas com 
Deficiência do Sisejufe

Foto: Tatiana Lima

Na tarde de 28 de março, às 

15h, os diretores Valter Noguei-

ra Alves e Mariana Liria estiveram 

reunidos com a a presidenta do 

Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região (TRF2), desembargadora 

Maria Helena Cisne. Na reunião, 

os diretores levaram a Presidên-

cia a preocupação com a propos-

ta da reestruturação das funções 

comissionadas elaborada pela 

comissão de desembargadores. 

Também foi informado o quanto 

a proposta tem causado aflição e 

medo nos servidores que prova-

velmente serão atingidos. 

O sindicato argumentou que um 

dos reflexos da medida é a redução 

remuneratória que os servidores 

terão em seu contracheque, visto 

que há quase seis anos estão sem 

reajuste salarial. Por isso, os valo-

res acrescidos pelo exercício das 

FCs fazem parte do orçamento 

familiar e ocasionam um impacto 

em hora inesperada. 

“O servidor está aflito e com 

receio de não poder arcar com 

os financiamentos e contas aos 

quais se comprometeu. A reestru-

turação proposta precisa avaliar 

o elemento humano que está em 

jogo. Os servidores estão sem 

reajuste há seis anos. O remaneja-

mento das FCs agora causara um 

rombo na renda de todos”, disse 

a diretora sindical Mariana Liria. 

Após ouvir o sindicato, Maria 

Helena Cisne esclareceu que a 

proposta da comissão de de-

sembargadores foi feita a pedido 

da Presidência com o objetivo de 

aprimorar a estrutura do Tribunal. 

“O espírito do estudo é melhorar 

e não prejudicar funcionários. 

Hoje, nosso entendimento é de 

que existem setores inchados 

enquanto falta servidores em 

outros”, disse a presidenta. 

Valter Nogueira Alves, ressaltou 

que no atual momento, com a 

defasagem salarial vivida pela cate-

goria, a reestruturação ocasiona um 

problema econômico. “O que nós 

queremos é chamar atenção que o 

valor das FCs acabou sendo incor-

porado na renda do funcionário. Se 

adotada, acarreta 20% de redução 

no poder de compra do sevidor, que 

hoje, já se comprometeu com financia-

mentos e dívidas contando com a FC”. 

Ao final, o sindicato solicitou 

o adiamento da apreciação da 

proposta no plenário do dia 9 

de abril, e  que essa questão 

seja discutida após a aprovação 

do PCS. O sindicato vai enca-

minhar até o dia 2 de abril, re-

querimento administrativo com 

esses pedidos e a demostração 

do impacto econômico e social 

que a medida pode representar 
para os funcionários.

Também participaram da audi-

ência o juiz auxiliar da Presidên-

cia, Alexandre Libonati de Abreu 

e o juiz federal Carlos Guilherme 

Francovich Lugones, presidente 

do Conselho de Direção do TRF.

À esquerda os diretores Mariana Liria e Valter Nogueira Alves e à direita a presidenta do TRF Maria Helena Cisne

A direção do Sisejufe entrou 
com requerimentos administra-
tivos em todos dos tribunais 
federais – Tribunal Federal Re-
gional (TRF), Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT), Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) e Jus-
tiça Federal - no estado para 
que as administrações adotem 
nos locais de trabalho pausa de 
dez minutos a cada 50 minutos 
trabalhados pelos servidores do 
Judiciário Federal. O pedido da 
diretoria do sindicato é baseado 
na Resolução 122 do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF-4) que recomenda a ado-
ção da pausa, não deduzidas da 
jornada normal de trabalho, em 
toda a Justiça Federal de primeiro 
e segundo graus da Região Sul. 

O objetivo é garantir a recupe-
ração do cansaço físico e mental 
dos servidores, principalmente 
com a implementação dos sis-
temas virtuais e processos ele-
trônicos nos varas e tribunais. 

“Temos que zelar pela saúde 
dos servidores. Muitos traba-
lham direto à frente de compu-

Sisejufe reivindica descanso de 
10 minutos a cada 50 trabalhados

tadores e digitam. É preciso ter 
a pausa para descanso, do con-
trário o trabalhador fica exposto 
às chamadas lesões por esforço 
repetitivo (LER)”, justifica o 
presidente do Sisejufe, Valter 
Nogueira Alves. 

No dia 20 de janeiro, o Diário 
Eletrônico da Justiça Federal da 
4ª Região (TRF4) publicou a Re-
solução 122, de 16/12/2011, 
que recomenda a adoção de 
pausa de dez minutos para cada 
50 trabalhado. O documento 
recomenda ainda a aplicação da 

Norma Regulamentadora 17, do 
Ministério do Trabalho, que es-
tabelece regras de ergonomia e 
proteção à saúde nas atividades 
de processamento eletrônico de 
dados, como a adoção das pau-
sas regulares. Indica a difusão de 
estudos, casos de uso e boas 
práticas de proteção à saúde e 
à segurança no trabalho.

A minuta da resolução, que 
já está em vigor, foi proposta 
pela Comissão para Estudos dos 
Impactos do Sistema de Pro-
cesso Eletrônico sobre a Saúde 
de Magistrados e Servidores, 
formada por juízes, servidores 
e médicos do Sindicato dos 
Trabalhadores do Judiciário 
Federal no RS (Sintrajufe/RS) e 
da Secretaria Médica e Odon-
tológica do TRF4.A resolução 
é assinada pela presidente da 
Corte, desembargadora federal 
Marga Barth Tessler. 

Fonte: Imprensa Sisejufe, 
Sintrajufe/RS, com 

informações do TRF-4
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Tatiana Lima*

C
alor, poeira e longas 

horas  de trabalho em 

pé fazem parte do co-

tidiano dos funcionários do 

Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 

do Polo Jardim Botânico. Denún-

cias anônimas que chegaram ao 

Sisejufe informavam sobre as 

péssimas condições de trabalho 

constatadas pela direção do 

sindicato que esteve na local, 

com o diretor Willians Faustino 

Alvarenga, no dia 21 de março. 

Conforme as denúncias, desde 

1º de março, servidores do TRE 

trabalham  como técnicos de 

urnas e fazem a “exercitação de 

urnas eletrônicas” (recarga de 
bateria, teste e análise do visor, 
dos comandos e das teclas etc.) 
para uso nas eleições municipais 
de 2012. Lá, funcionam seis 
cartórios eleitorais.

As denúncias afirmam que a 
convocação foi feita através de e-
-mail da chefia do setor, para que 
o trabalho fosse feito em sistema 

de mutirão testando as urnas do 

TRE. Os servidores ficou mais 

de quatro horas por dia, em pé 

(não há cadeiras no local), em 

um galpão sem ventilação com 

um calor insuportável, relata a 

denúncias anônimas.

O período de exercitação das 

Após receber denúncia 
anônima, Sindicato 
constata que funcionários 
ficam em pé mais 
de quatro horas por dia

Servidores testam urnas sob 
péssimas condições de trabalho

urnas terminará somente no dia 

30 de abril. O diretor sindical 

Willians Faustino Alvarenga visi-

tou o Polo Eleitoral e presenciou 

a falta de condições de trabalho 

no galpão. “Infelizmente, perce-

bemos que há procedência nas 

denúncias. Embora não sejamos 

perito, é visível que o local não 

tem condições de trabalho. Há 

muita poeira e calor excessivo. 

Também nos chamou atenção 

o medo dos servidores de se 

expressar. Isso é preocupante, 

pois mostra a dinâmica do am-

biente”, opinou.

Por dia, segundo determinação 

do TRE, 180 urnas devem ser 

testadas. No total, há mais de 

6 mil urnas de diversas seções 

eleitorais do Rio, no Polo Elei-

toral do Jardim Botânico. Para 

isso, três servidores trabalham 

por dia na atividade das 10h às 

17h. Cada um pode vir a cumprir 

sete plantões. O número varia 

pelo fato de muitos servidores 

estarem de férias neste período.

Segundo informação do pró-

prio Tribunal Superior Eleito-

ral (TSE), desde a fabricação 

do primeiro modelo de urna, 

em 1996, a “exercitação” é 

necessária porque “estudos 

comprovam que equipamentos 

eletrônicos não devem perma-

necer muito tempo sem uso”. 

Em anos anteriores, o TSE 

contratou uma empresa espe-

cializada para fazer esse traba-

lho. “É a primeira vez que os 

servidores são deslocados para 

esse trabalho. Eu assino um 

documento e valido a urna sem 

qualquer conhecimento técnico 

real para fazer isso. Faço a partir 

de impressões e explicações da-

das em quanto tempo? Sei lá...

alguns minuto?”, questionou 

um servidor que pediu para não 

ser identificado.

Contraditoriamente, o TSE 

lançou pregão eletrônico (nº 

142012) destinado à contra-

tação de empresa para fazer 

a “exercitação das urnas ele-

trônicas”. Contudo, a data de 

abertura do pregão (13/3) é 

posterior ao início dos testes 

dos equipamentos feito pelos 

servidores no Rio. Segundo o 

edital da licitação, atualmente, 

a Justiça Eleitoral utiliza nas 

eleições em todo o país, apro-

ximadamente 500 mil urnas 

eletrônicas. Somente no Rio, há 

cerca de 35 mil urnas.

Com dores, funcionários 
tomam relaxante muscular
A falta de condições de tra-

balho leva os servidores a até 

tomarem remédio. Segundo 

eles, – que pediram para não se-

rem identificados – o problema 

começou ao fazer os testes nas 

urnas, pois no começo era “pre-

ciso se agachar para alcançar 

os equipamentos, pois estavam 

dispostos nas últimas prateleiras 

das estantes”. “Tem servidor que 

trabalhou à base de relaxante 

muscular e remédios para dor, 

pois teve tendinite”, contam. O 

trabalho de retirar as urnas das 

caixas para colocá-las nas prate-

leiras é feito por carregadores de 

uma empresa terceirizada.

Após pedido dos servidores, 

atualmente, as urnas são dispos-

tas nas prateleiras de cima das 

estantes. Porém, o funcionário 

precisa ficar em pé por longas 

horas. Não há cadeiras para eles 

e os equipamentos não podem 

ser retirados da prateleira. “Há 

um desgaste físico considerável, 

pois os servidores daqui, na 

maioria dos casos, têm mais de 

40 anos”.

Outro servidor reclama: “Os 

testes são exaustivos. Não é só 

ligar e desligar. É um conjunto 

de procedimentos. Precisamos 

digitar diversas vezes. São mais 

de quatro mil toques. Os braços 

saem doloridos”, relata.

No galpão, as condições 
são péssimas

O galpão onde os teste nas ur-

nas são feitos não possui sistema 

de ventilação ou refrigeração. À 

tarde, o sol bate no teto e nas 

paredes do espaço, o que torna 

as condições de trabalho ainda 

piores devido ao calor. “Em 1º 

de março, dia em que iniciamos a 

‘exercitação das urnas’, foi o dia 

mais quente (39,8ºC) do ano no 

Rio. Trabalhamos sem absoluta-

mente nenhuma ventilação. Até o 

exaustor estava desligado”. Além 

disso, os servidores contaram ao 

diretor Willians Faustino que o 

galpão estaria fechado há cerca 

de quatro meses sem qualquer 

serviço de conservação. “Desde 

novembro lá não era limpo. Foi 

necessário a gente reclamar para 

melhorar um pouco a condição 

de trabalho”.

Também após reclamações, foi 

colocado um ventilador de chão 

no local, mas ainda assim, o ar 

dentro do galpão é quente e a 

sensação é de abafamento. O 

único local com ar-condiciona-

do é uma sala (com uma grande 

mesa) onde fica um funcionário 

de uma empresa terceirizada. 

“Não deveria ter tratamento 

diferenciado para ninguém. A 

sensação que dá é que houve 

consideração com a condição 

do nosso colega terceirizado, 

mas não com os trabalhadores 

da casa. Também mostra como 

o TRE determina uma atividade 

para o servidor sem pensar em 

como e em quais condições 

existem para ele executar a ta-

refa. Lá na mesa, por exemplo, 

os servidores teriam condições 

ergonômicas e trabalhariam sen-

tados”, avalia o diretor sindical 

Willians Faustino Alvarenga.

O Contraponto procurou a 

assessoria de imprensa do TRE e 

solicitou esclarecimentos sobre 

ao caso. Segundo a assessoria, 

“a presidência do Tribunal vai 

verificar a situação” relatada.

Galpão sem sistema de ventilação ou refrigeração usado para armazenar as urnas é o mesmo utilizado para os servidores testarem os equipamentos

*Da Redação.

“...Há muita poeira e calor excessivo. 
Também nos chamou atenção o medo 
dos servidores de se expressar”.

Foto: Tatiana Lim
a
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Tatiana Lima*

Os servidores da Justiça Fe-

deral em Nova Friburgo, Região 

Serrana do Rio, trabalham sob 

risco de o prédio da Subseção 

do Judiciário no município 

ser soterrado. Parecer técnico 

de engenheiros especializados 

encomendado pelo Sisejufe 

constatou que o morro em 

frente ao edifício, representa 

risco de morte a jurisdiciona-

dos e servidores lotados no 

Foro. “O resultado da análise 

de estabilidade demonstra que 

o talude (morro) encontra-se 

em situação instável, com fator 

de segurança muito próximo 

da ruptura”, atestam os pro-

fissionais em um trecho do 

laudo. Contraditoriamente, no 

ano passado, a Defesa Civil 

municipal liberou o prédio para 

o funcionamento do foro.  “A 

vistoria da Defesa Civil foi no 

‘olhometro’ essa é a verdade. 

Bem diferente do laudo apre-

sentado pelos engenheiros a 

pedido do sindicato”, criticou 

o supervisor de apoio do JF, de 

Nova Friburgo, Renato Araújo. 

O laudo feito a pedido do 

sindicato foi apresentado aos 

servidores da JF no dia 19 de 

março, em visita da direção do 

Sisejufe ao Foro. Na mesma 

semana, em 23 de março, o 

estudo foi entregue ao diretor 

do Foro, desembargador federal 

Marcelo Leonardo Tavares. Ele 

revelou que a JF tem conheci-

mento do risco, mas que não 

há uma solução imediata para 

o caso. Contudo, de acordo 

com a conclusão do laudo a 

“a celeridade para execução da 

obra a ser definida em projeto 

de contenção, é primordial”. 

Localizado na rua Anchieta 

26,  o prédio da Subseção já foi 

atingido por um deslizamento de 

terra em 11 de janeiro de 2011, 

após fortes chuvas na região. 

Na ocasião, parte do muro do 

estacionamento caiu e o te-

lhado do segundo andar ficou 

danificado. Lama, água e mato 

invadiram as salas e estragaram 

computadores, livros, cadeiras, 

Justiça Federal A pedido do sindicato, engenheiros atestam que morro em frente à sede pode desabar com chuvas

Laudo mostra que risco de prédio ser 
atingido por deslizamento permanece

equipamentos de informática, 

além de processos. A sala da 

Ordem dos Advogados locali-

zada no foro foi completamente 

devastada pela inundação. Por 

sorte era noite e não havia 

ninguém no prédio. Após 30 

dias, a Subseção foi reaberta. 

No entanto, o receio de uma 

tragédia passou a fazer parte da 

rotina dos servidores lotados 

no foro. 

O medo dos servidores não 

é exagero. O laudo elaborado 

pelos engenheiros Luiz Roberto 

Sertã e Rogério Marão aponta 

que “o risco é alto” para ser-

ventuários passantes e servido-

res “sobretudo na estação das 

águas”, que ocorre entre os 

meses de novembro e março. 

O parecer também ressalta que 

se “a permanência do ‘status 

Quo’ 2011” ocorrer, os ser-

ventuários da JF “assistirão à 

evolução das ravinas (depressão 

do solo produzido por escoa-

mento de água) já constatadas 

na vistoria, que contribuem para 

o agravamento do risco de des-

lizamento em regime pluviomé-

trico severo”. E completam: “As 

consequências são imprevisíveis, 

considerando que as soluções 

técnicas e executivas demandam 

por si só um tempo específico. 

Urge que sejam deflagradas as 

providências relativas à estabi-

lização daquele talude”.

Na reunião com o sindicato, 

o diretor do foro revelou que, 

no momento, a  Justiça está em 

negociação com a Procuradoria 

da Fazenda para liberação de um 

terreno de propriedade da insti-

tuição na região. No espaço será 

construída a sede própria para 

abrigar a subseção. O pedido 

foi feito desde o ano passado e 

já está em processo de afetação 

na Secretária de Patrimônio da 

União, tendo previsão de res-

posta para o final do semestre 

deste ano. Atualmente, JF de 

Nova Friburgo funciona em pré-

dio alugado de propriedade da 

empresa privada. O contrato foi 

renovado por mais cinco anos  

ao custo de cerca de R$600 mil. 

O diretor-presidente do Si-

sejufe, Valter Nogueira Alves, 

destacou para o diretor do foro 

a gravidade da situação aponta-

da pelos engenheiros no laudo 

que recomendam “sem analisar 

valores” a execução de “obra 

de contenção e construção de 

sistema de drenagem das águas 

pluviais por galerias de cintura e 

canais de escoamento”.

Para Valter, face a emergência 

da situação, é necessário tentar 

uma articulação com a Prefeitura 

de Nova Friburgo, para verificar 
liberação de orçamento de obras 
de contenção do morro o mais 
rapidamente possível devido a 
urgência. “O prefeito é a prin-
cipal autoridade da cidade e tem 
peso para negociar juntos as 
outras instâncias de poder verba 
para as obras de contenção do 
morro”, disse Valter. 

Para os servidores de Nova 
Friburgo, é necessário uma al-
ternativa de curto prazo. “Um 
solução demorada, talvez, não 
seja a melhor solução, pois a 
chuva tem seu próprio tempo 
que não é o nosso”, ponderou o 
técnico judiciário, Sílvio Francis-
co da Silva. Eles reivindicam uma 
visita da presidenta do Tribunal 

Regional Federal (TRF), Maria 

Helena Cisne e do diretor do 

Foro, Marcelo Leonardo Tava-

res. “Espero que a presidenta e 

o diretor venham pessoalmente 

avaliar o caso, porque vendo o 

barranco em frente ao prédio, 

ela poderá sentir a pressão 

que nós vivemos”, disse Antô-

nio Barros, analista judiciário. 

Os funcionários do foro plei-

tearam a possibilidade de trans-

ferência provisória da sede para 

o prédio da antiga fábrica IPU, 

que passa por reformas para 

abrigar outros órgãos públicos. 

“Prédios aqui para o funcio-

namento de órgãos públicos 

são difíceis de encontrar. A JF 

demanda espaço maior do que 

algumas salas. Quando há pré-

dio disponível está localizado em 

área muito afastada e a trans-

ferência da Justiça para longe 

prejudicaria tanto a população 

quanto os servidores. Já neste 

prédio da fábrica da IPU está 

em região central”, disse Elmo 

Gomes de Souza, juiz federal 

titular da JF de Nova Friburgo. 

Segundo Marcelo Leonardo 

Tavares, todas as ideias apre-

sentadas pelos servidores serão 

avaliadas. Além disso, o diretor 

do Foro garantiu que, a partir 

do parecer técnico entregue 

pelo Sisejufe, irá avaliar quais 

medidas de curto prazo podem 

ser tomadas para prevenir aci-

dentes.  Desde o ano passado, 

há uma orientação da direção 

da Subseção de Nova Friburgo 

de que, em dias de fortes chu-

vas, os servidores avaliem os 

riscos e caso necessário fechem 

o foro. Os servidores do foro 

vão montar uma comissão para 

tentar audiência com o poder 

municipal. 

*Da Redação.

Primeira foto foi tirada em janeiro 
de 2011, mostra o perigo de 
delizamento do morro em frente 
ao Foro. Após um ano, o risco 
permanece sem solução imediata 
(segunda foto)

Fotos: Tatiana Lima
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Prata da Casa

Depois da poesia na internet, 
enfim, chega a hora do impresso

Servidor realiza sonho de publicar um livro. Lançamento será no dia 18 de abril no auditório do Sisejufe 

Descoberta de Talentos – Se você é servidor do Judiciário Federal do 
Rio, tem veia artística, seja em que área for, e quer um espaço para ver 
seu trabalho divulgado, entre em contato com o Sisejufe. Quem sabe o 
próximo personagem do Prata da Casa não seja você? Envie seu contato 
com alguns detalhes de seu trabalho para imprensa@sisejufe.org.br

Foto: Arquivo Pessoal

Tatiana Lima* 

Poeta, cronista e escritor. Um 
amante das letras e dos livros. 
Essa é a melhor definição para 
o técnico judiciário Renato 
Araújo, que acaba de lançar seu 
primeiro livro “Poesias Entrea-
bertas”. “Sempre sonhei publi-
car um livro de poesias! Ver meu 
livro impresso, podendo folhear, 
ler e apreciar é maravilhoso. 
Assim como os compositores 
ficam felizes ao ouvirem suas 
obras executadas nas rádios, os 
poetas também se sentem assim 
ao verem o resultado físico de 
todo o seu esforço mental em 
suas mãos”, revela.

Supervisor de Apoio da Justiça 
Federal de Nova Friburgo, Renato 
Araújo proporciona ao leitor 
no livro “Poesias Entreabertas” 
reflexões que unem o cotidiano 
e o inusitado da vida com surpre-
endentes pitadas de humor.  Suas 
poesias trazem as indagações 
sobre o amor, as paixões, as 
contradições, os conflitos e as 
dúvidas da alma humana. “Ler 
poesia não é somente analisar, 
escandir, dissecar, mas sim se 
entrar em sintonia, procurando 
palavras, frases, imagens etc. 
A poesia serve para descobrir 
caminhos e, quem sabe, com-
preendermos melhor a natureza 
humana”, ensina o servidor. 

Formado em Letras, com mes-
trado em Linguística Aplicada 
pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), Renato 
Araújo descobriu o gosto pelo 
gênero literário aos 17 anos. 
“Não tinha nenhuma preten-
são de ir muito além de alguns 
poucos poemas em um caderno, 
mas achei divertido ‘jogar’ com 
as palavras, rimando aqui e ali”, 
conta. E completa: “Ser poeta 
não é uma escolha consciente, 
mas uma necessidade”. 

Renato Araújo é mais um perso-
nagem que o Projeto Prata da Casa 
apresenta ao funcionalismo do 
Judiciário Federal do Rio. Iniciativa 
do Departamento de Formação, 
Cultura, Esporte e Lazer do Sisejufe. 
A iniciativa tem por objetivo des-
cobrir, divulgar e dar espaço a ser-
vidores e servidoras que possuam 
talentos artísticos e literários fora 
da repartição do serviço público. 

Foi com apoio da mulher que 
o servidor criou coragem, não 
só para mostrar suas poesias aos 
familiares e amigos, como para 
publicá-las no blog “Pratique 
Poesia” (http://renatoaraujo.
com), criado por ele para “espa-
lhar poesias pela internet”, em 
2010. É neste espaço que há 
dois anos o servidor começou 
a divulgar tanto suas poesias 
quanto a de poetas consagra-
dos. Iniciantes também têm 
espaço lá. “Apesar de muitos 
críticos literários se colocarem 
contra essa avalanche de poe-
mas na internet, acredito que, 
na quantidade, pode surgir a 
qualidade”, defende. 

O blog “Pratique Poesia” já 
teve mais de 130 mil acessos 
individuais. O portal oferece a 
possibilidade de cadastramento, 
possibilitando a outros poetas 
a divulgação do seu trabalho 
de forma gratuita. Atualmente, 
tem mais de 70 mil leitores. 
“O processo de produzir, ler e 
compartilhar poesia e cultura se 
transformou com o advento da 
internet e tudo o que representa 
como rede global. Com isso, é 
possível, não apenas escrever e 
ler poesias de qualquer lugar do 
Brasil como no mundo inteiro”, 
ressalta. No entanto, ele confes-
sa que o sonho era publicar um 

livro impresso. “Por mais que te-
nha publicado na internet, ainda 
sentia falta de ver um exemplar 
meu impresso para admirar, 
guardar, pôr na estante”. 

Caminho inverso
Em 2010, a partir do sucesso 

do blog, Renato lançou o mini 
e-book (livro digital) “Vote em 
mim e será seu fim” com po-
esias políticas. “A maioria das 
pessoas não lê poesia e, se lê, 
não tem muito tempo ou não 
quer carregar um livro debaixo 
do braço para cima e para baixo. 
Então, desenvolvemos a ideia de 
um livro digital”, explica.

Na prática, a internet tem 
funcionado como espaço para 
publicação de obras de escritores 
ainda pouco conhecidos devido 
ao baixo custo do investimento 
por parte das editoras.  Para o 

técnico judiciário, um dos prin-
cipais obstáculos enfrentados 
pelos poetas e novos autores é 
a falta de incentivo do governo à 
Cultura. “Não há, em quantidade 
suficiente, medidas de incentivo à 
publicação de livros, patrocínios, 
programas de orientação e apoio 
ao autor, seja para preparar proje-
tos de barateamento ou subsidiar 
a publicação de livros”, protesta. 

O lançamento do livro “Poesias 
Entreabertas” acontecerá dia 18 
de abril, às 19h, no auditório 
do Sisejufe. Será uma espécie de 
Sarau, com leitura de poesias, 
apresentação de músicas. Segun-
do Renato, a escolha da entidade 
como local para lançamento do 

Pela poesia entreaberta 
Descuidado como sempre, deixei a porta entreaberta. 
De repente, entraram enquanto eu dormia. 
Pegaram versos pela metade... 
versos não revisados e quando acordei, ouvi meus 
versos pela cidade sendo recitados por todos os 
lados. Versos meus... ganhando o mundo 
e perdendo a mim... seu autor (...)

livro foi porque ele “acredita no 
trabalho do sindicato tanto com 
relação às nossas lutas sindicais 
como no apoio que dá para 
revelação de talentos da catego-
ria”. O livro do servidor estará 
a venda por R$ 25. 

O Blog Pratique Poesia se 
transformou em uma livraria. 
Qualquer autor pode disponi-
bilizar seus livros impressos e 
digitais para venda ou download 
gratuito na Livraria. Para isso, 
basta entrar em contato com o 
servidor pelo endereço eletrôni-
co contato@renatoaraujo.com.

*Da Redação. 


