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Sem reajuste salarial e cor-

rendo risco. Essa é a si-

tuação dos servidores e 

servidoras do Judiciário Federal 

do Rio. A afirmação não é 

exagerada. A prova da situação 

preocupante da infraestrutura 

de diversas instalações das Justi-

ças Federais tornou-se evidente 

em 26 de fevereiro. 

Logo pela manhã, os servido-

res lotados no prédio do Tribu-

nal Regional do Trabalho (TRT), 

na Avenida Presidente Antônio 

Carlos, no Centro do Rio, preci-

saram evacuar o prédio as pres-

sas devido à explosão da casa 

de máquinas localizada no 14º 

andar. O Corpo de Bombeiros 

foi acionado, mas brigadistas do 

prédio controlaram a situação. 

Não houve informações sobre 

feridos. O expediente foi sus-

penso devido à explosão, pois 

o fornecimento de energia no 

prédio foi prejudicado. 

Em nota, a Presidência do TRT 

informou que a causa da explo-

são foi uma sobrecarga elétrica 

que teria provocado à pane em 

um dos transformadores da casa 

de máquinas. Ainda, segundo a 

nota, o tribunal aguarda laudo 

conclusivo de perícias realizadas 

pelo Corpo de Bombeiros e 

pela Secretaria de Manutenção 

e Obras do TRT, além de infor-

mar que já estão sendo tomadas 

todas as providências para o 

pronto restabelecimento dos 

serviços. 

Mas esse não foi o único 

problema ocorrido em fevereiro 

devido à falta de manutenção. 

No dia 18, dois servidores 

lotados na Seção de Controle 

Mandados Cíveis (Semci) da 

Justiça Federal Rio Branco pas-

saram mal devido ao forte calor 

no setor. Eles foram levados à 

enfermaria. A refrigeração no 

12º andar do prédio apresenta 

problemas há pelo menos três 

anos. O mau funcionamento 

do ar-condicionado já foi in-

formado à direção do Foro pela 

Péssimas condições de trabalho ocorrem devido à escolha pela terceirização dos serviços

coordenação da seção, mas o 

problema persiste. 

A reportagem do Contra-

ponto esteve no local em 18 de 

fevereiro e constatou o calor 

excessivo. Basta permanecer, 

por pelo menos meia hora para 

o suor deixar roupas e corpos 

molhados. Uma servidora estava 

com tanto calor que chegou a 

jogar água no corpo para se 

refrescar. Outro paliativo para 

amenizar o problema foi com-

prar quatro ventiladores com 

dinheiro dos próprios servido-

res. Mas os aparelhos não dão 

conta do recado.

Por isso, além de lutar por 

melhores salários, os servidores 

do Judiciário Federal do Rio têm 

se deparado com outros pontos 

importantes que exigirão mobi-

lização da categoria: a falta de 

condições de trabalho nos seto-

res e o descaso das administra-

ções  para resolver  problemas 

que expõem os funcionários a 

situações adversas no ambiente 

de trabalho.

Condições mínimas 
A precarização das condições 

de trabalho devido à falta de 

infraestrutura é um quadro 

cíclico que, na avaliação do 

Sisejufe, é decorrente de uma 

opção administrativa feita pela 

direção de todos os tribunais e 

foros da justiça: a terceirização 

dos serviços de manutenção. 

Terceirizações de serviços que 

demoram a ser feitos pela de-

mora na abertura de licitações, 

além da falta de fiscalização na 

execução adequada dos serviços 

contratados. 

Nos últimos três anos, o 

sindicato vem exaustivamente 

denunciando as péssimas con-

dições de trabalho. Somente em 

2012, no jornal Contraponto, 

foram publicadas sete matérias 

relativas ao tema. Mas também 

houve matérias com denúncias 

nos anos de 2011 e 2010. 

Dentre elas, destacam-se: 

“Um rol de problemas ator-

menta a vida dos servidores do 

Complexo da Rua Equador”; 

“Infiltração faz cair rebaixo do 

teto do 13º andar da Almirante 

Barroso”; “Servidores testam 

urnas sob péssimas condições 

de trabalho”;  “Sisejufe pede 

interdição do prédio da JF, da 

Avenida Rio Branco, à Vigilância 

Sanitária”; e “Sindicato cobra 

providências da JF a respeito da 

manutenção predial”. 

Com um levantamento a partir 

das matérias públicadas, é pos-

sível perceber que, a administra-

ção da Justiça Federal, ao invés 

de procurar a solução definitiva 

para os problemas de infraes-

trutura, vem “enxugando gelo” 

com a contratação de empresas 

terceirizadas para executar a 

manutenção dos prédios. 

As reportagens demonstram 

que: a falta de manutenção de 

aparelhos de ar-condicionado, 

espaços dos setores de arqui-

vos em precárias condições, 

problemas de infiltração, mal 

funcionamento de elevadores, 

entre outros, passaram a fazer 

parte do cotidiano do funcio-

nalismo. Sem contar o caso 

da Justiça Federal em Friburgo, 

onde os servidores convivem 

com o medo de soterramento 

em caso de chuvas fortes. 

A luta do sindicato e da cate-

goria terá que ser intensificada. 

Todos têm o dever de combater  

essa face das administrações: 

o total descaso com a infra-

estrutura dos setores. Sem 

condições mínimas de trabalho 

não há como prestar bom 

serviço à população. O estado 

de deteriorização em que se 

encontram os locais de trabalho 

é resultado da política adotada 

que não direciona recursos e 

esforços para a manutenção da 

infraestrutura, além da tercei-

rização dos serviços que não 

atende à demanda.

Ciente dos problemas de con-

dições de trabalho nos foros e 

nas justiças federais, em agosto 

de 2012, o Departamento de 

Saúde do Sisejufe lançou a 

Pesquisa de Saúde e Condições 

de Trabalho. A pesquisa em 

andamento levanta dados sobre 

essa área em toda a categoria 

no estado. 

Nas páginas 4 e 5, mais pro-

blemas por falta de condição 

de trabalho.

Para tentar amenizar o calor, servidores compraram com o próprio dinheiro quatro ventiladores

Servidores dos setores da SJRJ na rua Equador em péssimas condiçoes de trabalho

Foto: Tatiana Lima

Foto: Henri Figueiredo
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Uma minuta ou anteprojeto de 

lei que trata da regulamentação 

da negociação coletiva, direito 

de greve e liberação de dirigente 

sindical no setor público está 

em fase de ajustes. Dirigentes 

de centrais sindicais concluíram 

acordo para elaborar texto de 

consenso, visando avanço no 

debate para organização dos ser-

vidores. As entidades entendem 

“a negociação como prerrogativa 

inerente ao exercício da atividade 

sindical e deve afigurar-se como 

parte constitutiva desse direito”. 

A minuta foi discutida no semi-

nário no dia 19 de fevereiro, na 

Câmara dos Deputados.

O texto foi apresentado à 

Secretaria-Geral da Presidência 

da República, que propôs ajustes 

para viabilizar solução sustentável 

em relação à negociação coletiva 

no setor público. Caso ocorra 

entendimento, será proposto ao 

governo que encampe a proposta 

e a apresente ao Congresso.

Pelo documento, a represen-

tação sindical do servidor será: 

sindicatos, federações, confede-

O Conselho da Justiça 

Federal (CJF) alterou dispo-

sitivos de suas resoluções 

3 e 4/2008, que tratavam 

do pagamento de ajuda de 

custo para deslocamento de 

magistrados ou servidores 

removidos. A primeira re-

solução sofreu alterações 

mediante referendo do CJF 

à Resolução 228 e a segun-

da, conforme referendo da 

Resolução 229. As medidas 

foram aprovadas em sessão 

realizada em 18 de fevereiro.

A medida tem o objetivo 

de adequar essas normas à 

decisão do Conselho Na-

cional de Justiça (CNJ), 

que determinou ao CJF o 

reconhecimento do direito 

à concessão de ajuda de 

custo até mesmo nos casos 

de remoção a pedido de 

magistrado ou servidor do 

Conselho e da Justiça Federal 

de primeiro e segundo graus.

O entendimento do CNJ 

é o de que não há distinção 

entre a remoção de ofício 

e a voluntária, para fins de 

pagamento de ajuda de cus-

to, uma vez que todo ato de 

remoção dá-se no interesse 

da Administração.

Os efeitos financeiros da 

decisão do CJF passaram a 

contar a partir de 14 de de-

zembro de 2012, data de pu-

blicação da decisão do CNJ 

no Procedimento de Contro-

le Administrativo  0004570-

39.2012.2.00.0000. A 

decisão do CJF altera o 

inciso I e o parágrafo único 

do Art. 97 da Resolução CJF  

4, de 14 de março de 2008, 

e revoga o § 9º do Art. 32 e 

o Art. 39 da Resolução CJF 

3, de 10 de março de 2008. 

Fonte: CJF

Conselho altera 
pagamento 
de ajuda 
de custo 
para remoções

Minuta que trata da negociação 
coletiva em fase de ajustes

rações e centrais. Na inexistência 

de sindicato, caberá à federação 

representar a categoria na nego-

ciação coletiva. Se não houver 

federação, a negociação será feita 

pela confederação. Em último caso, 

a central representará a categoria.

 O texto também trata de revi-

são salarial anual. Pela proposta, 

fica assegurada, no mínimo, a 

negociação anual “para a revisão 

geral dos subsídios, vencimen-

tos, proventos, pensões e salá-

rios, de modo a preservar-lhe o 

seu valor real”. De acordo com 

a minuta, a negociação será feita 

em mesas permanentes. 

Sobre o direito de greve, as 

entidades estabeleceram que 

para cruzar os braços, a categoria 

deve fazer aviso prévio de, no 

mínimo, 72 horas antes da defla-

gração da paralisação, a partir da 

aprovação pela assembleia geral 

que tomou a decisão de parar. 

Os servidores devem garantir 

que 30% desses serviços não 

sofram descontinuidade para ga-

rantir a manutenção de atividades 

consideradas inadiáveis.

 Durante a greve, a Adminis-

tração Pública não poderá con-

tratar para substituir grevistas 

nem delegar competência. Para 

atender à demanda da organi-

zação dos servidores, a lei vai 
assegurar aos eleitos para o 
mandato sindical a liberação do 

cargo, emprego ou função, sem 

prejuízos remuneratórios.

Com informações do Jornal 

de Brasília.

Foto: Joana D’Arc/Fenajufe

Servidores públicos lotaram o auditório da Câmara dos Deputados durante Seminário de Direito de Greve e Negociação Coletiva
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Servidores federais lançam Campanha 
Salarial 2013 para ampliar unidade 

Uma atividade em frente ao 

Bloco K do Ministério do Plane-

jamento no dia 20 de fevereiro 

marcou o lançamento da Cam-

panha Salarial Unificada dos 

Servidores Federais deste ano. O 

ato contou com uma boa partici-

pação de servidores que – entre 

gritos de “Negociação, negocia-

ção” –  tentaram uma audiência 

com a ministra do Planejamento, 

Miriam Belchior. Mesmo não ten-

do sido recebidos pela ministra, 

os servidores deram seu recado.  

Os trabalhadores apostam, outra 

vez, na unidade para pressionar o 

governo Dilma Rousseff e obter 

avanços no atendimento das 

reivindicações. Servidores do 

Judiciário Federal e do Ministério 

Público da União também vão 

participar da campanha unificada.

Pela Fenajufe, fez o uso da 

palavra no ato público Saulo 

Arcangeli, coordenador da enti-

dade, que destacou as bandeiras 

a ser enfrentadas pelos traba-

lhadores em 2013. Ao final, 

foi protocolado um documento 

reivindicando uma audiência 

com a ministra Miriam Belchior 

para tratar da pauta do funcio-

nalismo público federal.

As entidades que compõem o 

Fórum Nacional em Defesa da 

categoria orientam que todas 

as entidades sindicais nos es-

tados promovam a mobilização 

e reforcem a unidade em torno 

da pauta unificada protocolada 

em oito setores do governo. O 

objetivo é organizar uma grande 

marcha a Brasília para buscar 

uma resposta adequada do 

governo às principais demandas 

do setor.

Continuando as atividade, a 

Condsef fez no dia 21 de feve-

reiro, reunião do seu Conselho 

Deliberativo de Entidades (CDE) 

e Direção Nacional. No CDE está 

previsto o agendamento de novas 

plenárias de setores da base da 

Confederação que ainda não rea-

lizaram seus encontros este ano.

Já promoveram suas plenárias 

os servidores do Ministério 

da Agricultura, aposentados e 

pensionistas, civis de órgãos 

militares, além de trabalhadores 

Movimento Sindical Categoria retoma discussão para pressionar o governo a negociar reivindicações com entidades

do Dnit, DNPM, Ministério da 

Saúde e suas vinculadas. No dia 

22, os trabalhadores da Conab 

fizeram seu encontro. As re-

soluções de todas as plenárias 

setoriais vão ser encaminhadas 

formalmente ao Planejamento. 

Em março, a Secretaria de 

Relações do Trabalho (SRT) se 

comprometeu a encaminhar 

um calendário formal de reuni-

ões para negociar as demandas 

pendentes dos setores da base 

da Confederação. A pauta foi 

protocolada em janeiro pelas 

entidades sindicais nacionais 

da categoria no Planejamento, 

no Planalto, no Congresso, no 

Supremo Tribunal Federal e no 

MPU apresenta como primeiro 

ponto a fixação da data-base em 

1º de maio. Também cobra uma 

política salarial permanente que 

reponha a perda inflacionária, 

valorize o salário-base e aponte 

a incorporação das gratificações.

Os servidores pedem o fim de 

todas as formas de privatização 

nos serviços públicos, rejeitam 

as possíveis reformas da Pre-

vidência e querem que sejam 

retirados do Congresso Nacio-

nal projetos de lei contrários à 

categoria. Dentre as reivindica-

ções se encontra ainda a defesa 

da paridade entre trabalhadores 

da ativa e aposentados.

Seminário tem 
grande participação

Antes do lançamento da cam-

panha, no dia 19 de fevereiro, 

o Fórum Nacional das Entidades 

dos Servidores Públicos Federais 

promoveu seminário, que lotou 

o auditório Nereu Ramos, na 

Câmara dos Deputados. Tra-

balhadores do serviço público 

federal, estadual e municipal 

participaram da discussão sobre 

Negociação Coletiva, Direito de 

Greve e Lançamento da Campa-

nha Salarial 2013. Saulo Arcan-

geli, coordenador da Fenajuje, 

considera  que hoje  são vários 

os  projetos em tramitação no 

Congresso Nacional, envolven-

do estes temas, mas que  são 

propostas que, segundo ele,  

não  atendem  os reais interesses 

dos trabalhadores. “São pro-

postas que limitam, restringem 

e até anulam o direito de greve”, 

afirma Arcangeli.

Pedro Pita, assessor jurídico 

nacional da Fenajufe, que tam-

bém participou do seminário, 

avalia que houve um avanço 

significativo na unificação de 

posições a respeito do tema da 

negociação coletiva no serviço 

público. Segundo Pita, atual-

mente o grau de divergência 

nas posições é muito menor 

do que há quatro anos. Outro 

ponto destacado por Pita  é o 

risco de o Congresso Nacional 

regulamentar tão somente o 

direito de greve em detrimento 

à negociação coletiva, sendo 

fundamental o acompanhamento 

por parte do movimento sindical 

para que isto não ocorra.

Além da Fenajufe, também 

participaram do Seminário sobre 

Negociação Coletiva e Direito 

de Greve, outras entidades do 

funcionalismo de nível nacional, 

como Andes-SN, Condsef, Fa-

subra, Fenasps, dentre outras. 

Foram apresentados, ainda, pai-

néis pelo Dieese, Diap, AGU e 

centrais sindicais. Também esta-

vam presentes os coordenadores 

da Fenajufe Gérner Matos, Pedro 

Aparecido, Hebe-Del Kader e 

Antônio Melquíades.

Com informações da Fenajufe e 

da Condsef.

Novo modelo de Previdência 
começar a funcionar este mês

O novo modelo de Previ-

dência para o funcionalis-

mo público já está valendo. 

A Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor 

Público Federal (Funpresp) 

foi implementada oficialmente 

este mês. A última medida 

que ainda precisa ser adotada 

é a publicação de um ato da 

Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar 

(Previc), no Diário Oficial da 

União, aprovando o regulamen-

to da entidade. O sistema vale 

para os novos servidores que 

entrarem no serviço público.

Quem passar em concur-

so público a partir de agora, 

após a implantação do novo 

regime, terá que contribuir 

para o fundo complementar, 

se quiser ganhar acima do teto 

da Previdência Social (hoje de 

R$ 4.159) na aposentadoria. 

Quem já é funcionário não 

será obrigado a migrar para 

o novo sistema, mas terá a 

possibilidade.

Os servidores terão direito 

a um benefício especial, que 

ainda será regulamentado, se 

quiserem trocar de regime. 

O governo federal dará prazo 

de dois anos para que cada 

funcionário avalie seu caso e 

decida se deseja permanecer 

no sistema atual ou mudar 

para a Funpresp.

Os servidores pedem o fim de todas as formas 
de privatização nos serviços públicos, rejeitam 
as possíveis reformas da Previdência e querem 
que sejam retirados do Congresso Nacional 
projetos de lei contrários à categoria

Foto: Joana D’Arc/ Fenajufe
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Sisejufe cobra providências 
do TRT contra negligência
Descaso Iniciativa visa combater péssimas condições de trabalho em setores de arquivos denunciadas pelo sindicato

Mesmo após as denúncias 

feitas pelo sindicato sobre a 

situação em que os servidores 

estão submetidos, a direção do 

tribunal não moveu uma palha 

para resolver os graves proble-

mas que atormentam o funcio-

nalismo lotado nas unidades. 

Confirmando o total descaso 

com que trata a questão, o TRT 

continua negligenciando e não 

demonstra interesse em tirar 

os funcionários das condições 

que não condizem com o órgão 

que, na teoria, deveria zelar e 

proteger os trabalhadores de 

uma forma geral.

O grau de descompromisso 

do TRT com seus servidores é 

tão grande que reuniões agenda-

das para tratar do assunto foram 

desmarcadas pela administração 

do tribunal. Inicialmente seria no 

dia 27 de novembro para abor-

dar a questão das péssimas con-

dições dos setores de arquivos 

do órgão, entre outros temas. 

Mas a diretoria do sindicato, na 

ocasião, foi surpreendida com 

o cancelamento do encontro, 

sem uma nova data prevista para 

discutir os problemas que afe-

tam o funcionalismo do TRT do 

Rio. E até o presente momento 

o tribunal não se movimentou 

para reagendar o compromisso.

Os setores continuam apre-

sentando um ambiente insa-

lubre, com aparelhos de ar-

-condicionado quebrados, sis-

tema de ventilação inadequado, 

saídas de emergência trancadas, 

janelas com grades expondo os 

servidores a riscos durante um 

possível incêndio – quem sabe 

se acontece algo parecido com 

a tragédia da boate Kiss, em 

Santa Maria (RS) o TRT acor-

de – e falta de equipamentos 

individuais para manuseio de 

documentos antigos com mofo 

são alguns cenários da dura 

realidade a que os funcionários 

estão submetidos.

Em visita feita no fim de 2012, 

a direção do Sisejufe constatou 

o conjunto de irregularidades. 

Imediatamente, o sindicato de-

nunciou e encaminhou pedido 

para que a Administração do TRT 

tomasse as devidas providências. 

Mas até agora nada foi feito.

A situação ainda  pode ser 

mais grave. Em resposta ao 

requerimento protocolado pelo 

sindicato há três meses, o TRT 

admitiu estar impossibilitada de 

realizar qualquer perícia devido à 

ausência de técnicos e engenhei-

ros de trabalho em seus quadros 

funcionais.

O Sisejufe já pediu à Presi-

dência do TRT para acompa-

nhar o andamento do proce-

dimento aberto pelo tribunal 

e a efetiva implantação dos 

programas de prevenção in-

dicados pelo sindicato. A 

ne cessidade de perícia nos 

setores de arquivos do TRT 

localizados nas ruas Tuiuti, 

General Bruce e Figueira de 

Melo, em São Cristovão, foi 

verificada a partir de uma visita 

do sindicato feita em outubro 

de 2012, durante o processo 

de aplicação da Pesquisa de 

Saúde do Servidor.

Relembre a situação
A situação do Setarq da Ge-

neral Bruce apresentava extrema 
precariedade. Lá,  o ar-condicio-
nado da entrada estava quebra-
do e sem perspectiva de conser-
to. Os aparelhos não podem ser 
consertados por que a manuten-
ção não foi prevista no contra-
to. A denúncia que chegou ao 
sindicato informa que haveria 
diversos contratos de manuten-

ção, alguns vinculados apenas 

a alguns prédios do TRT. O 

contrato SOF 83\2010, vigente 

de 05\01\2011 a 04\01\2013, 

ou seja, por dois anos, abrangia 

todos os aparelhos de ar condi-

cionado dos prédios da capital, 

o que incluiriam os arquivos.

Outro ponto preocupante é 

que a porta de saída de emer-

gência fica permanentemente 

trancada por não ter agentes de 

segurança. Ou seja, em caso de 

incêndio a evacuação do prédio 

está comprometida, expondo os 

servidores a risco (vale lembrar o 

que aconteceu na boate gaúcha, 

onde mais de 230 jovens morrem 

vítimas da negligência). Para o sin-

dicato, este arquivo tem necessi-

dade de alocação de, no mínimo, 

dois agentes de segurança.

Outro fator alarmante em re-

lação à segurança no arquivo, é 

que todas as janelas têm grades. 

O Sisejufe avalia que numa com-

binação com a porta de saída de 

emergência permanentemente 

trancada, transforma o local em  

espaço quase hermético com 

apenas um ponto de entrada e 

saída. O setor não tem sistema 

de exaustão ou ventilação que 

possa ser usado em caso de falha 

do ar-condicionado. 

No Setarq da rua Tuiuti, o 

local permanece inadequado e 

oferece risco. O pessoal não 

recebe Equipamento de Pro-

teção Individual, os volumes 

de processos estão com muita 

poeira, mofo, alguns danificados 

por umidade de vazamentos do 

telhado e também de paredes 

rachadas. A situação fica mais 

caótica em função de o prédio 

ter telhado de amianto, pé 

direito baixo e agravado pela 

construção de um mezanino em 

estrutura de ferro.

Na rua Gerneral Bruce não 

há saída de emergência, todas 

as janelas são gradeadas sem 

possibilidade de abertura para 

escape, os pequenos corredores 

formados entre as estantes dos 

arquivos não permitem venti-

lação. Em caso de incêndio, 

o mezanino não tem nenhum 

isolamento da parte térrea.

Um dos servidores lotados no 

local fez curso de brigadista em-

bora as condições para comba-

ter um início de incêndio sejam 

precárias. Não há equipamentos 

distribuídos nos locais estraté-

gicos e a forma com as saídas 

estão vedadas de ventilação e 

de evacuação chamam atenção 

para o risco eminente do local.

Já no Setarq da rua Figueira de 

Melo, a situação não é muito dife-

rente das outras duas instalações. 

O prédio não tem ar condiciona-

do e a ventilação é deficiente. A 

informação passada ao sindicato 

é que local não será climatizado o 

que prejudica a própria preserva-

ção dos arquivos. Também não foi 

encontrada saída de emergência. 

Também não há brigadistas, nem 

sistema de exaustão e Equipamen-

to de Proteção Individual.

A direção do Sisejufe solicitará 
uma reunião com a nova 
Presidência do TRT para tratar 
das péssimas condições de 
trabalho no setores de 
arquivos (Setarq) do tribunal 
em São Cristóvão. Também 
acionará o Corpo de 
Bombeiros e Defesa Civil 
para realizar inspeção no local

Fotos: Anderson Paixão

Setarq de São Cristovão: arquivos e procesos ficam expostos à poeira, umidade e 
mofo devido às péssimas condições dos prédios
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Servidores da JF ainda sob um clima 
de medo e insegurança em Friburgo
Descaso Apesar do alerta, nenhuma providência foi tomada quanto ao risco de soterramento do prédio

Em visita à subseção da JF de Friburgo neste mês, a 
assessoria política do Sisejufe foi informada que em 
dezembro de 2012, engenheiros do TRF estiveram 
fotografando o talude. No entanto, quase um ano 
após a entrega do laudo pelo sindicato, nenhuma 
resposta foi dada à direção do Sisejufe

Foto: Tatiana Lima

Passados exatos dois anos 

quando, quando em 2011 uma 

forte chuva provocou uma das 

maiores tragédias na Região 

Serrana do Rio, os servidores 

da Justiça Federal em Nova 

Friburgo, ainda convivem com 

medo, incerteza e descaso da 

Administração do Foro. Desde 

então, o pessoal lotado no pré-

dio da Subseção do Judiciário 

no município mantém a rotina 

de apreensão em relação ao 

risco de o imóvel ser soterrado 

em caso de chuvas fortes.  Ape-

sar de alertada pela direção do 

Sisejufe em diversas ocasiões 

nada foi feito até agora pela 

Administração para solucionar o 

problema que tanto amedronta 

os servidores de lá. 

Nem mesmo o parecer técnico 

encomendado a engenheiros es-

pecializados pelo sindicato, que 

constatou o perigo de o morro 

localizado em frente ao prédio 

deslizar colocando em risco a 

vida de servidores e usuários 

da Justiça Federal, foi capaz de 

fazer a direção do Foro tomar 

providência sobre a situação. 

“O resultado da análise de 

estabilidade demonstra que o 

talude (morro) encontra-se em 

situação instável, com fator de 

segurança muito próximo da 

ruptura”, atestaram em 2011 

os profissionais, em um trecho 

do laudo, feito à época.

Em 2011, uma contradição 

das autoridades locais aumentou 

a insegurança dos servidores. 

Foi quando a Defesa Civil mu-

nicipal liberou o prédio para o 

funcionamento do Foro. Funcio-

nários criticaram a vistoria feita 

no “olhometro”, que apresen-

tou resultado bem diferente do 

laudo dos engenheiros feito a 

pedido do sindicato.

O prédio fica localizado na 

rua Anchieta 26. O imóvel foi 

atingido por um deslizamento de 

terra em 11 de janeiro de 2011, 

após as fortes chuvas na região. 

Parte do muro do estacionamen-

to caiu e o telhado do segundo 

andar ficou danificado. Lama, 

água e mato invadiram as salas 

e estragaram computadores, li-

vros, cadeiras, equipamentos de 

informática, além de processos.

A sala da Ordem dos Advoga-

dos no foro foi completamente 

devastada pela inundação. A sorte 

foi o deslizamento ter acontecido 

à noite quando não havia ninguém 

no prédio. Um mês depois, a 

Subseção foi reaberta, sem, no 

entanto, medidas terem sido ado-

tadas para evitar que uma tragédia 

ocorra por lá em caso de novo 

período de chuvas fortes.

O laudo dos engenheiros Luiz 

Roberto Sertã e Rogério Marão 

revelava que “o risco é alto” 

para serventuários passantes 

e servidores “sobretudo na 

estação das águas”, que ocorre 

entre os meses de novembro e 

março. O parecer 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”.

O laudo feito a pedido do 

sindicato foi apresentado aos 

servidores da JF no dia 19 de 

março de 2012, 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.

Mas nenhuma providência até 

hoje não foram tomadas. Os 

funcionários do foro pleitearam 

uma transferência provisória 

da sede para o prédio de uma 

antiga fábrica, que passava por 

reformas para abrigar outros 

órgãos públicos. Mas nada foi 

feito até o momento além da 

promessa de construção de 

outro prédio em terreno adqui-

rido da união. Numa reunião na 

época com a direção do Foro, o 

diretor-presidente do Sisejufe, 

Valter Nogueira Alves, cobrou 

medidas para acabar com o 

problema. Baseado no laudo dos 

engenheiros, o dirigente sindical 

reivindicou que “sem analisar 

valores” fosse executada “obra 

de contenção e construção de 

sistema de drenagem das águas 

pluviais por galerias de cintura 

e canais de escoamento”. Nada 

disso também foi feito até o 

momento. 

Em visita à subseção da JF de 

Friburgo neste mês, a assessoria 

política do Sisejufe foi informada 

que em dezembro de 2012, 

engenheiros do TRF estiveram 

fotografando o talude. No 

entanto, quase um ano após a 

entrega do laudo pelo sindicato, 

nenhuma resposta foi dada à di-

reção do Sisejufe ou do foro de 

Friburgo sobre atual situação e 

quais as providencias que estão 

sendo tomadas para eliminar o 

risco existente. Algumas árvo-

res que tombaram à época do 

deslizamento foram finalmente 

cortadas e embora as chuvas que 

caíram até o momento não sejam 

tão fortes quanto à que ocorreu 

em 2011, paira no ar o perigo 

da repetição da tragédia. 

O Sisejufe solicitou à Diretoria 

do Foro um posicionamento 

sobre a mudança da Subseção 

da Justiça Federal de Friburgo 

para local adequado bem como 

das providencias para eliminação 

dos riscos decorrentes da situ-

ação atual do talude. Será que 

estão esperando uma tragédia 

acontecer para que uma provi-

dência seja tomada?

Após uma reunião reali-
zada entre a coordenação 
da Seção de Controle de 
Mandados Cíveis (Semci) e 
a Direção do Foro (Dirfo), 
parte das funções da seção 
foram deslocadas para fun-
cionar no novo prédio da JF 
localizado na Rua Almirante 
Barroso, pelo menos, até o 
fim do verão. Entre as fun-
ções que foram deslocadas 
para a Almirante Barroso, 
está o plantão judicial dos 
oficiais, que agrega de 20 a 
30 oficiais por dia e parte da 
distribuição dos mandados. 

A ideia é diminuir a con-
centração de pessoas no 

12º andar da Avenida Rio 

Providências na JF Rio Branco
Branco, com isto diminuindo 

a concentração do calor. Uma 

solução emergencial até a so-

lução definitiva do problema 

da refrigeração. 

Outras medidas em relação 

ao forte calor também foram 

adotadas. Dentre elas: as im-

pressoras do Semci foram es-

palhadas pelo setor na tentativa 

de evitar o acúmulo de calor 

num só local; e o aparelho de 

ar-condicionado central do 

andar foi reparado e peças 

foram trocadas para melhorar o 

funcionamento da refrigeração. 

Contudo, a solução definitiva 

será possível somente com a 

reforma do prédio
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Sindicato tira dúvidas sobre 
notificação de débito no TRE

Unimed Sisejufe libera links na página eletrônica que dão acesso a informações sobre convênio

Os servidores e servidoras 

do Judiciário Federal do Rio 

que são titulares do plano de 

saúde Unimed já podem obter o 

comprovante de gastos de saúde 

referente ao exercício 2012. O 

documento deve ser usado na 

hora em que o servidor for fazer 

o seu recadastramento  junto ao 

Tribunal Regional Federal (TRF) 

e Justiça Federal. O servidor po-

derá usar a mesma planilha com 

os valores para sua declaração 

de Imposto de Renda deste ano.

Para ter acesso ao documen-

to, basta clicar em  http://www.

unisisejufe.com.br/ir2012/, 

Recadastramento auxílio-saúde e IR 2012: 
acesse as planinhas com os comprovantes de 
pagamento do plano de saúde e registro na ANS

digitar o CPF do titular do con-

vênio e imprimir o comprovante 

detalhado. Lá, é possível ter os 

valores pagos das mensalidades 

do convênio do plano de saúde. 

É uma planilha detalhada com 

todos os gastos mensais do 

plano de saúde, juntamente com 

o número de registro da Unimed 

junto a Agência Nacional de 

Saúde (ANS).

Em outro link, http://www.

unisisejufe.com.br/declara-

cao2012/, o conveniado po-

derá preencher a declaração de 

recadastramento junto ao Seben 

(servidores da Justiça Federal e 

do Tribunal Regional Federal) 

que fornece o valor mensal de 

cada componente do grupo.

O acesso aos dois links foi 

liberado após negociação da 

direção do Sisejufe com a ope-

radora do plano de saúde. A 

iniciativa do sindicato vai facili-

tar a obtenção dos documentos.

Sisejufe analisa ato do TRF 
que altera estrutura da Asei

O Tribunal Regional Federal da 

2ª Região (TRF) publicou a Re-

soluçãoTRF2-RSP-2013/00003, 

que promove alterações na es-

trutura organizacional da Asses-

soria de Segurança Institucional 

(Asei) da Presidência do tribunal, 

criando três novas coordenado-

rias e transformando Funções 

Comissionadas de Assistente 

em Funções Comissionadas de 

Coordenador.

As Coordenadorias de Serviços 

Operacionais (Cosep), de Servi-

ços Administrativos (Cosead) e a 

Coordenadoria de Atendimento 

aos Magistrados (Coatem), cria-

das pela resolução, estão subor-

dinadas à Assessoria de Segurança 

Institucional (Asei), da estrutura 

da Presidência.

A resolução também prevê que 

o cargo de Assessor de Segurança 

Institucional e as três funções de 

Coordenadorias serão exercidas 

por oficiais da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, a as 

demais funções serão preenchi-

das por Policiais Militares, com 

exceção daqueles requisitados 

do Corpo de Bombeiros Militar 

e da Polícia Civil que já estejam 

lotados na Asei.

O Sisejufe analisa as finalidades 

e os resumos de competências 

das unidades criadas pelo ato do 

TRF para saber se elas estão em 

consonância com o disposto na 

Resolução 148, do Conselho Na-

cional de Justiça (CNL). Por essa 

resolução, o CNJ estabeleceu que 

o uso dos policiais e bombeiros 

militares nos tribunais depende 

de previsão em lei ou em convê-

nio específico, e que a atuação 

deles se restringe às atividades 

de segurança institucional ou de 

magistrados ameaçados. (Aracéli 

A. Rodrigues - Departamento 

Jurídico do Sisejufe)

O sindicato recebeu consulta de 

diversos servidores da Justiça Eleitoral 

(JE), que estão sendo comunicados 

pelo Tribunal Regional Eleitoral (TER) 

a respeito da existência de supostos 

pagamentos a maior, que teriam ocor-

rido por erro de cálculo da própria 

administração, na folha suplementar 

02, de fevereiro de 2008. O tribunal 

informou que vai adotar procedimen-

tos de cobrança.

 Com vistas a esclarecer a origem 

do débito informado aos servidores, 

o Sisejufe entrou em contato com 

o setor de Pagamento de Ativos do 

Tribunal, e foi informado de que teria 

havido erro de cálculo por ocasião 

de acertos financeiros referentes à 

progressão funcional dos servido-

res, de modo que, embora correta 

a progressão, os valores teriam sido 

pagos a maior.

 O setor também informou que 

notificou inicialmente os servidores, 

mas que não efetuará a cobrança dos 

valores sem antes dar oportunidade 

de defesa, nos prazos estabelecidos 

na Lei 8.112, de 1990, para o que 

enviará notificação específica.

 Em razão disso, o Sisejufe solicitou 

cópia do procedimento administra-

tivo, e prepara defesa coletiva dos 

filiados ao sindicato, já que os valores 

foram recebidos de boa-fé pelos ser-

vidores. Os sindicalizados que tenham 

recebido a notificação e queiram mais 

esclarecimentos sobre o caso devem 

entrar em contato com a Secretaria do 

Jurídico, pelo telefone 2215-2443, e 

agendar atendimento, pessoal ou te-

lefônico, com os assessores jurídicos 

do sindicato.

Fonte: Departamento Jurídico – 

Aracéli A. Rodrigues

Links vão 
facilitar o 
acesso dos 
conveniados 
do plano a 
documentos
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Movimento Sindical Manifestação será em 6 de março e contará com a participação dos servidores da JF e MPU

A Central Única dos Traba-

lhadores (CUT), juntamente 

com outras centrais sindicais e 

movimentos sociais vão partici-

par juntos em 6 de março, em 

Brasília, da “Marcha a Brasília 

por Desenvolvimento, Cidadania 

e Valorização do Trabalho”.

“Ampliaremos a pressão sobre 

o governo federal e o Congresso 

Nacional pela retomada dos in-

vestimentos públicos, em defesa 

da produção, dos direitos, dos 

salários e empregos de qualida-

de, garantindo contrapartidas 

sociais e combatendo a espe-

culação e os abusos do sistema 

financeiro”, afirma o presidente 

nacional da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), Vagner 

Freitas, conclamando as confe-

derações, federações e sindica-

tos a jogarem pesado junto às 

bases para ocupar a Esplanada 

dos Ministérios neste dia.

Na pauta comum, estão a 

redução da jornada para 40 

horas semanais, o fim do fator 

previdenciário, 10% do PIB para 

a educação, negociação cole-

tiva no setor público, reforma 

agrária, 10% do orçamento da 

União para a saúde, combate à 

demissão imotivada, valorização 

CUT e demais centrais 
preparam marcha em Brasília

das aposentadorias e igualdade 

de oportunidades entre homens 

e mulheres, com salário igual 

para trabalho igual.

“É hora de fazer frente à 

desnacionalização e à desindus-

trialização para potencializar o 

crescimento do país”, sublinhou 

o líder cutista, destacando a 

importância de ampliar a convo-

cação e a mobilização do con-

junto das entidades populares, 

“pois as bandeiras da Marcha 

dialogam com o conjunto da so-

ciedade”, afirmou. Fonte: Portal 

Mundo do Trabalho/CUT

Foto: Agnaldo Azevedo/CUT

O mundo socialista é possível. 

Essa é a mensagem do livro Cos-

mópolis: a utopia comunista. 

Escrita pelo técnico judiciário 

e diretor sindical Roberto Pon-

ciano, a obra se propõe a tentar 

recuperar um pouco da humani-

dade perdida por um modo de 

produção em desacordo com 

a maneira de ser amorosa de 

um homem cordial a partir de 

textos políticos não teóricos. É 

uma novela de cunho socialista, 

segundo o autor. 

“Escrevi Cosmópolis de um 

fôlego só. É uma novela utópica. 

Uma forma de mostrar a minha 

fé nas pessoas e no mundo so-

cialista que para mim é a única 

resposta possível ao mundo em 

que vivemos. Minha base foi o 

pensamento de Karl Marx, mas 

escrevi em forma de novela pro-

pondo uma resistência ao ‘mo-

dus operandi’ do capitalismo e 

neoliberalismo que têm tornado 

a sociedade cada vez mais dura”, 

afirma Ponciano. 

Editado pela Booklink, Cos-

mópolis foi lançado em 22 de 

janeiro, no Bar do Ernesto, no 

Centro do Rio. O evento teve 

a presença de amigos, fami-

liares, colegas de militância 

política e do Judiciário Federal 

do Rio. Dentre eles, Du Bas-

conça e Vicente Jordão, que 

também são músicos. Eles se 

apresentaram junto com Lisa 

de Ambrois. O lançamento e 

a divulgação do livro tiveram 

apoio do Sisejufe.  

Ativista político desde os 

15 anos, Roberto Ponciano 

foi militante do Partido Co-

munista Brasileiro (PCB) de 

1988 até 2006, e atualmente 

milita no PT. É funcionário 

da Justiça Federal do Rio de 

Janeiro desde 1997, e diretor 

de sindical desde 2002. 

Terceiro livro lançado por 

Ponciano, Cosmópolis tem 

apresentação do ex-senador 

Saturnino Braga, que classi-

fica a obra como “um livro 

de luta” e reflexão das con-

tradições do capitalismo. Foi 

publicado com recursos pró-

prios do autor e com a ajuda 

de amigos, como o servidor 

do TER João Mac-Cormick, 

responsável pela revisão or-

tográfica. 

O livro está à venda no portal 

de internet da editora Booklink 

em versão impressa e digital 

(htttp://booklink.com.br).

Cosmópolis: uma esperança socialista com jeitinho carioca

Ponciano na noite de autógrafo

Técnico Judiciário da JF Rio Branco, 
Roberto Ponciano lança obra com 
apoio do sindicato

As centrais esperam levar milhares de trabalhadores e ativistas

Foto: Tatiana Lima
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Guardiões: uma história inspirada 
no romance Drácula de Bram Stoker
Prata da Casa Lançado com tiragem de 1.500 exemplares, o livro teve edição esgotada

Fotos: Arquivo pessoal
Tatiana Lima* Monique Lavra nasceu em São 

Gonçalo, onde passou maior 

parte de sua vida. Formou-se 

em Psicologia pela UFRJ, mas 

não exerceu a profissão. É téc-

nica judiciária há mais de cinco 

anos na 55ª Zona Eleitoral, em 

Maricá. Ela é mais uma perso-

nagem que o Projeto Prata da 

Casa apresenta ao funcionalismo 

do Judiciário Federal do Rio. 

Iniciativa do Departamento de 

Cultura do Sisejufe, tem por 

objetivo descobrir, divulgar e dar 

espaço a servidores e servidoras 

que possuam talentos artísticos 

e literários fora da repartição do 

serviço público.

Edição esgotada
A publicação do livro foi 

possível a partir do projeto da 

editora Novo Século que tem um 

selo especial para novos auto-

res. Para ela, a parte mais difícil 

no mercado literário no Brasil é a 

divulgação. “Infelizmente, ainda 

existe muito preconceito em 

relação aos autores nacionais”, 

avalia a servidora. 

Lançado com tiragem de 

1.500 exemplares, o livro teve 

a primeira edição esgotada na 

editora. Ela participou de ou-

tros quatro eventos da Saraiva 

no Rio e em São Paulo, com 

o grupo Entre Linhas e Letras, 
que reúne sete autoras, dentre 

elas, Monique: “inicialmente, 

o grupo se reuniu para uma na 

divulgação de nossas obras, mas 

logo no início descobrimos uma 

paixão em comum, que é levar 

nosso amor pela literatura aos 

outros”, destaca.

 Em julho de 2012, o Entre Li-
nhas e Letras promoveu também 
mais de cinco oficinas de Leitura 
e Escrita em escolas públicas, 
além de palestras em escolas 
particulares. Para ela, a melhor 
parte de se escrever um livro é a 
reação que a história criada pro-
voca nas pessoas. “O contato 
com os leitores é maravilhoso. 
Em 2012 participei da minha 
primeira bienal, em São Paulo, 
foi simplesmente maravilhoso! 
O retorno deles é fantástico”, 
comemora.  

De fato, a história tem en-

cantado diferentes públicos. A 

servidora tem leitores de 12 e 

de até 70 anos. Na rede social 

Skoob, rede dedicada aos aman-

tes de livros, 46% dos leitores 

avaliaram a publicação com 

cinco estrelas. As notas variam 

entre uma e cinco. 

Uma das leitoras de Guar-

diões, a adolescente Diéssica 

Sales descreveu a obra como 

surpreendente. “O final foi 

totalmente diferente do que eu 

esperava, mas muito bom e sem 

fugir do que foi construído du-

rante a história”, disse a leitora. 

E completa: “A escrita é simples 

e muito bem feita. Os fatos bem 

elaborados e o enredo, apesar 

de considerado “batido”, por 

ter mil estórias sobre vampiros, 

é bem diferente!”.

Já Nicole Weiss, outra leitora 

de Guardiões, classificou a 

trama  livro no portal skoob. 

“Quando iniciei a leitura de 

Guardiões eu não fazia ideia 

do que esperar. Sabia que 

era um livro sobre vampiros. 

Entretanto, não contava com 

a elaborada e inteligente trama 

com a qual me deparei”.

Apesar da primeira edição 

já está esgotada na editora, é 

possível ainda encontrar alguns 

exemplares de Guardiões nos 

sites da livraria Saraiva, Sicilia-

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.

Alice Hacker é a personagem 
principal de Guardiões, que 
conta a história de uma brasileira 
filha de ingleses que após a 
morte dos pais, decide ir para 
Londres em busca de suas 
origens e acaba descobrindo 
um mundo de criaturas que antes 
julgava não existir: os vampiros

Monique Lavra, técnica judiciária da 55ª ZE na livraria Saraiva no Plaza Shopping, em Niterói, autografando o livro para uma fã

Você já parou para pen-

sar de onde surgiram 

certas lendas urbanas? 

Essas é a pergunta chave do livro 

Guardiões, escrito pela técnica 

judiciária da Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE), Monique Lavra. 

Lançado em novembro de 2011, 

pela editora Novo Século, o livro 

é um mergulho no mundo das 

lendas urbanas. A obra recria 

muitas histórias a partir do olhar 

de Alice Hacker, a personagem 

principal de Guardiões, Alice é 

uma historiadora brasileira, filha 

de ingleses, que, após a morte 

dos pais, decide ir para Londres 

em busca de suas origens. Lá, 

acaba descobrindo um mundo 

de criaturas que antes julgava 

não existir: os vampiros.  

A inspiração para a criação da 

história do livro Guardiões veio 

quando a servidora Monique La-

vra, de 32 anos, começou a ler 

o clássico da literatura, Drácula 

(escrito em 1897 pelo irlandês 

Bram Stoker). “As personagens 

principais da história do livro 

são descendentes de prota-

gonistas do livro de Stoker”, 

explica Monique.

A escolha pelo gênero literário, 

de aventura e terror, aconteceu 

naturalmente para a escritora. 

“Acho que não sei escrever sobre 

a realidade. Gosto de criar, e não 

relatar”, avalia Monique. Porém, 

quando decidiu escrever o livro 

Guardiões, ela usou como fonte 

de pesquisa tanto livros de ficção 

quanto de não ficção.

Desde pequena gostava de 

ouvir, contar e criar histórias de 

terror para dar susto nas amigas. 

“Na minha infância ouvia muitas 

lendas urbanas, como a da ‘mu-

lher de branco’, o ‘quadro do 

menino chorando’, entre outras. 

Eu vivia inventando histórias em 

cima dessas lendas para assustar 

minhas amigas. Não sei por 

que gosto de terror, talvez seja 

porque não fico assustada com 

ele, e acho engraçado assustar 

os outros”, confessa.

no e da rede Walmart. Outra 

opção para os interessados em 

conhecer a história de Alice 

Hacker é adquirir um exemplar 

direto no site da autora http://

moniquelavra.com. O valor do 

livro é R$29,90.

Além disso, no portal dedi-

cado a Guardiões, é possível 

acessar o primeiro capítulo do 

livro disponibilizado pela autora 

no link http://migre.me/dqJ9o. 

*Da Redação.


