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EDITORIAL

Reajuste salarial
e outras lutas
No dia 12/3, o Senado
Federal aprovou o Orçamento Geral da União,
pondo fim a um impasse
que já durava quase três
meses. De acordo com a
posição do ministro Joaquim Barbosa, de não pagar o reajuste até que fosse aprovado o Orçamento
(diferentemente do que
foi adotado pelo Executivo e pelo Ministério
Público da União e por
vários TREs), agora não
há mais empecilhos para
o pagamento da nova tabela a todos os servidores
do Judiciário Federal.
A efetivação do pagamento é a última etapa
de uma luta que começou em 2009, quando os
servidores iniciaram a
mobilização por reajuste,
depois de paga a última
parcela do PCS-3. O STF
encaminhou ao Congresso um projeto que não era

o desejado pelos trabalhadores e, depois, houve
um novo rebaixamento.
Ainda assim, ao final, podemos dizer que, apesar
de parcial, é uma vitória a
comemorar, pois o projeto do governo Dilma era
de reajuste zero para todo
o funcionalistmo.
Com unidade e muita força, para fazer greves, atos,
passeatas, quebramos essa
política nefasta, enfrentamos a passividade do Judiciário e a intransigência
do Executivo.
A luta nunca acaba, pois
os trabalhadores têm de
sempre buscar avançar.
No próximo período, temos pela frente a efetivação da negociação coletiva, a implementação da
data-base e a discussão da
carreira. Mais uma vez,
certamente, os servidores
do Judiciário estarão presentes.

Capitalismo e
feminismo

Por Rosane Silva – Secretária Nacional da Mulher Trabalhadora
da CUT

Aproveitamos o mês de
março para aprofundar
reflexões e luta diante
das desigualdades que
nos atingem no dia a dia.
Questionar o capitalismo
a partir do feminismo
tem como um dos elementos centrais a compreensão de que a opressão e a mercantilização
da vida das mulheres estruturam o modelo atual.
Muitas vezes, vemo-nos
acreditando que ter boa
aparência seria algo importante para se conseguir um emprego. Isso
significa que os critérios
do que é ser uma boa
trabalhadora estão sendo
ditados pelo mercado,
pela indústria da beleza.
O mercado se apropria da
construção social sobre o
que é ser mulher e reforça
este estereótipo: discreta,
silenciosa, bonita, maquiada e multifuncional.
Dentro dessa imposição
de um padrão de sexualidade e feminilidade que
atenda aos desejos dos
homens é que o mercado
também forja uma naturalização de fenômenos
como a prostituição e a
pornografia. Devemos estar atentas a projetos que
propõem a legalização da
prostituição sob o falso
argumento da garantia de
mais direitos à mulheres.

Esses projetos até o momento não trazem nenhuma proposta que rompa com o ciclo
de submissão das mulheres
aos desejos masculinos, mas
mantêm a lógica de transformar nossos corpos e sexualidade em mercadoria.
A privatização dos serviços
públicos tem seus efeitos nefastos especialmente sobre as
mulheres. São elas as principais responsáveis em garantir o bem- estar de todos: a
socialização das crianças, o
cuidado com os doentes, a
busca por alimentos. A preocupação com o bem-estar
das pessoas é abandonado
pelo Estado, e o capital repassa para o espaço privado
essas tarefas.
É no caminho oposto que
nós, cutistas e feministas,
devemos reivindicar um
mundo melhor para as mulheres: com serviços públicos de qualidade em saúde,
educação, moradia digna e
trabalho decente. Na forma
de cooperativas, sindicatos
e movimentos sociais, devemos incluir mais mulheres
para atuarem de maneira
participativa e coletiva. Nossos corpos não são mercadoria e nós exigimos sermos
tratadas como sujeitos com
autonomia. Por meio de nossas práticas e ocupando o espaço público, seguiremos em
nossa luta cotidiana dizendo
“não” ao livre mercado.
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Sintrajufe/RS vai a Gramado

Mais visitas

Na tarde de 12/3, a diretora do Sintrajufe/
RS Silvana Klein e o médico do trabalho
e assessor de saúde do sindicato Geraldo
Azevedo visitaram os colegas das justiças
do Trabalho e Eleitoral de Gramado, na
serra gaúcha.

A colega Adriana Lucchese comemorou a
presença do sindicato
na Justiça do Trabalho
de Gramado. De acordo
com ela, nos setores do
interior do estado, isso
é “muito importante”.
“No interior, além de
sermos menos numerosos, ficamos relativamente isolados”, disse
ela. “Gosto de saber
que o sindicato luta por
mim – e muito bem – ,
mas acho que as visitas deveriam ser mais
constantes”, completou
Adriana.
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Nas varas trabalhistas, além de acompanhar de perto a readaptação de um colega
ao trabalho após longo período de liçença
para tratamento médico, foram reiteradas
as ações do sindicato na Campanha de
Pausas. Geraldo Azevedo falou da importância das pausas de 10 minutos a cada
50 trabalhados na prevenção das LER,
de doenças osteomusculares e na saúde

mental dos servidores. O médico também
sugeriu aos colegas a leitura do Relatório
Final da Pesquisa de Saúde, concluída em
2012, cujo texto está disponível no saite do Sintrajufe/RS. A servidora Cássia
Beck, da 2ª VT, relatou que, naquela vara,
já havia uma “cultura das pausas” durante
a jornada,e que todos ali “obedeciam rigorosamente” à orientação.
A diretora Silvana falou também da expectativa em relação à aprovação do Orçamento de 2013, último entrave para que os
servidores do Judiciário Federal, exceto os
da JE, onde já foi implementado, recebam
os novos valores da GAJ em seus salários.

Fotos Willians Barros

Silvana e Geraldo (esq.) conversaram sobre a importância das pausas

Sindicato publica relatório da
Pesquisa de Saúde do Servidor
O Sintrajufe/RS divulgou, no final de
fevereiro, o relatório final da Pesquisa de Saúde do Servidor, realizada
em 2011/2012. O sindicato vem desenvolvendo pesquisas para investigação das condições de saúde e de
trabalho dos servidores do Judiciário
desde 2002. As inovações tecnológicas desse período engendraram novas formas de se organizar o trabalho,
modificando o cotidiano de servi-

dores e magistrados e repercutindo
sobre o estado de saúde detodos. A
mais importante mudança verificada
é a migração para os processos judiciais eletrônicos, a qual ocorre com
um debate desproporcional a sua importância, dado o grande impacto na
vida dos trabalhadores.
Ao se fazer uma comparação entre os
dados das pesquisas de 2002 a 2008,

foram identificados pontos críticos.
Entre eles, o aumento da carga de
trabalho destinada a cada servidor.
A partir da pesquisa, como fez em
outros momentos, o Sintrajufe/RS
encaminhará às administrações propostas de modificações que resultem
em um ambiente de trabalho com
menos adoecimentos. Acesse o relatório em http://migre.me/dJqOV.
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Processo eletrônico agrava crise na
estrutura da Justiça do Trabalho
O processo eletrônico começou a ser implantado na
JTrabalho do RS em 2011. O
que se tem visto, então, nas
varas que começaram a trabalhar com essa tecnologia,
foi uma agudização de problemas que o sindicato vem
denunciado há anos: falta
de funcionários e de treinamento, metas cumpridas à
custa da saúde dos servidores. Além disso, a extinção
das distribuições e a quantidade de servidores nas novas varas tem causado grandes questionamentos.
O problema não se restringe ao RS. Em 28/2, os presidentes das comissões de
Tecnologia da Informação
de todas as seccionais da
OAB debateram e apontaram cinco dos que seriam,
na sua opinião, os principais problemas na utilização do processo eletrônico.
São eles infraestrutura deficiente de internet, dificuldades de acessibilidade,

o objetivo de que o mesmo
não se repetisse na Trabalhista.

problemas nos sistemas de
processo eletrônico, necessidade de melhorias na utilização do sistema e falta de
unificação dos sistemas.
O diagnóstico foi aprovado
pelo Conselho Federal da
OAB, em 11/3. De acordo
com informações do saite
da entidade, o relatório seria protocolado junto aos
comitês gestores do PJe do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho
Superior da Justiça do Tra-

balho (CSJT), acrescido de
novas sugestões.
Falta de treinamento – A
JT implantou o processo
eletrônico em nove cidades
do estado. O sindicato fez,
em 2010, uma pesquisa de
saúde nos juizados especiais federais, que mostrava
que o açodamento na implementação trouxe problemas de saúde e na estrutura
de trabalho. Os resultados
foram encaminhados para a
administração do TRT, com

No entanto, os problemas se
acumulam. A 3ª VT de Erechim, por exemplo, desde o
dia 13/11/12 em funcionamento, tem apenas seis servidores. Eles já começaram
trabalhando com o PJe, mas
receberam cerca de mil processos físicos da 1ª e da 2ª
VTs. Os colegas apontam
que houve uma mudança
de paradigma com o fim do
papel. “É difícil se acostumar”, diz um deles.
O treinamento feito pelo tribunal foi de apenas três tardes, considerado insuficiente.
Eles têm trabalhado na tentativa, quando erram, recomeçam, ligam para a informática. “É sofrido, o sistema foi
feito de maneira atropelada.
O do RS e o do Paraná eram
melhores do que o programa
implantado pelo TST”, resume outro servidor.

Sintrajufe/RS quer a retomada
da remoção na Justiça Federal
O TRF suspendeu temporariamente
as remoções por conta da nova sistemática determinada por resolução
do Conselho da Justiça Federal (CJF)
de pagamento de ajuda de custo também nas remoções a pedido. A justificativa da suspensão é que seriam
feitos estudos do impacto orçamentário da nova realidade. A medida
vale para toda a 4ª Região.

O Sintrajufe/RS formalizou pedido
para que seja retomada a remoção ou,
alternativamente, que essas vagas fiquem aguardando uma definição do
estudo que será feito quanto ao impacto da ajuda de custo. O sindicato
alegou que o instituto da remoção é
do próprio interesse da administração,
que tem conseguido deslocar servidores experientes para algumas das

novas unidades. Mesmo com a ajuda
de custo, a remoção tem um impacto
financeiro menor imediato do que a
nomeação definitiva de novos servidores para as vagas oferecidas. O assunto
seria tema de reunião agendada com o
diretor do foro da Seção Judiciária do
Rio Grande do Sul, juiz federal Eduardo Picarelli (a reunião ocorreria depois do fechamento desta edição).

SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2013

5

Pagamento do reajuste da GAJ deve
sair até dia 26/3, segundo o STF
O secretário de Recursos Humanos
do STF, Amarildo
Vieira de Oliveira,
confirmou, dia 15/3,
que o presidente do
STF, ministro Joaquim Barbosa, autorizou o pagamento
do reajuste da GAJ.
Segundo Amarildo,
o pagamento deve
ser feito até 26/3,
para todos os ramos
da Justiça.
Fenajufe reuniu-se com ministro Joaquim Barbosa no início de março

A maior parte dos
tribunais do país já processou a folha normal de
pagamento de março sem
incluir o reajuste. Por isso,
serão processadas folhas
suplementares para o pa-

gamento da diferença da
GAJ, referente a janeiro,
fevereiro e março.

Orçamento – No dia 12/3,
com quase três meses de
atraso, o Orçamento da

União para 2013 foi, finalmente, aprovado pelo Congresso Nacional. Resta ainda a sanção presidencial.
O Executivo, o MPU e os
servidores da Eleitoral já

receberam o reajuste. Os demais
servidores do Judiciário
Federal
aguardavam a decisão do presidente
do STF de liberar
o pagamento. No
dia 4/3, dirigentes
da Fenajufe, entre
eles o diretor Zé
Oliveira do Sintrajufe, reuniram-se
com o magistrado
para pedir a liberação dos reajustes.
Barbosa afirmou que
aguardaria a aprovação do
Orçamento e que, se este
não fosse votado nos dias
seguintes, analisaria a possibilidade de implementar
o reajuste.

Eleitos os delegados ao 8º Congrejufe
Rosane Vargas

Salão Multicultural ficou lotado na assembleia geral

Votação das chapas
• Chapa 1, Viva Voz: 25 delegados;
• Chapa 2, Luta de Classe e Fenajufe Independente
e de Luta: 4 delegados;
• Chapa 3, Nova Arrancada: 7;
• Chapa 4, Luta, Fenajufe: 12 delegados;
• Chapa 5, Fora, Dilma: não atingiu o quórum.

Em uma assembleia geral
que lotou o Salão Multicultural da Ecossede, dia
16/3, foram eleitos os 48
delegados do Sintrajufe/RS
ao 8º Congresso Nacional
da Fenajufe, que acontece de 26 a 30 de abril, em
Belo Horizonte (MG). Pela
quantidade expressiva de
participantes, o sindicato
enviará o número máximo
de delegados determinado
pela federação.
No início da assembleia,
foi lembrado, que, naquela
semana, faleceram o colega
do TRT Renato Schapke e
a diretora do Sintrajufe/

RS Sara Regina da Gama
Mor, aposentada da JT de
Cachoeira do Sul. O colega Elton Decker falou um
pouco sobre a trajetória da
diretora e foi mostrado um
vídeo com imagens dela.
Ações – A assembleia geral
aprovou que o sindicato
ingresse com duas ações. A
primeira refere-se ao pagamento retroativo de auxílio-alimentação. A segunda trata de pagamento de
serviço extraordinário no
recesso de 2011 pelos servidores da Contadoria da
Federal. Veja detalhes em
http://migre.me/dJp1C.
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Sintrajufe/RS orienta como declarar no IR
ganhos com quintos em 2012
A ação de quintos é uma
vitória incontestável da categoria e do sindicato que
faz justiça aos servidores
após tantos anos de espera.
Os valores de precatórios
de quintos dos colegas da
JT, bem como os valores
recebidos por requisição
de pequeno valor (RPV)
pelos da JF, pagos em 2012,
além de valores de URV
pagos para alguns servidores, deverão ser declarados
no Imposto de Renda deste
ano.
Para tanto, é necessário
utilizar as informações
passadas pelo sindicato
por e-mail no ano passado. Caso não as tenha
mais, solicite novamente
via e-mail (reltrabalho@
sintrajufe.org.br). Atualmente, a forma de tributação, de acordo com os
termos da Instrução Normativa 1.127, de 7/2/2011,
da Secretaria da Receita
Federal, trouxe benefícios
aos contribuintes nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente
(RRA), como quintos,

URV e outros pagamentos
da mesma natureza.

indicada no cálculo do
montante recebido.

Essa nova sistemática tributa o valor mês a mês. O
montante total é dividido
pela quantidade de meses

Precatórios quintos 2013

TCU analisa
pagamentos
administrativos dos
juros da URV na Justiça
do Trabalho

Os precatórios de quintos dos colegas da JF/TRF

estão inscritos para 2013.
Não há ainda uma previsão de quando serão pagos,
mas o sindicato está monitorando os procedimentos
a partir da aprovação do
Orçamento da União.

A última parcela administrativa referente aos juros da URV não está sendo liberada por conta de análise do Tribunal de Contas da União, segundo
informa o TRT. O TCU está verificando com todos os regionais os índices
de corrreção e os juros aplicados aos passivos.
Em 2010, o Conselho Superior da JT determinou que fossem liberados os
pagamento administrativos dos juros da URV aos TRTs. Os pagamentos
corresponderam a 25% em cada ano, e a quitação deve se dar em 2013.

CURTAS

Convenção 151
é finalmente
promulgada
O decreto 7.944,
publicado no Diário Oficial da União
de 7/3, promulga a
Convenção 151 e a
Recomendação 159
da OIT. A Convenção 151 prevê, entre
outros princípios, a
liberdade sindical
e o direito à negociação coletiva para
servidores públicos
em todos os níveis
de governo: federal,
estadual, distrital e
municipal.
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50 mil trabalhadores marcham sobre Brasília
Cerca de 50 mil trabalhadores convocados pela
CUT e outras centrais
sindicais, além de diversos movimentos sociais,
participaram da 7ª Marcha
pela Cidadania, Desenvolvimento e Valorização do
Trabalho, em Brasília, dia
6/3. O Sintrajufe/RS marcou presença com uma delegação.
“Foi um grande ato. Tivemos condições de mostrar
unidade com as demais
carreiras do serviço público e com os trabalhadores da iniciativa privada,
demostrando que a nossa

Ricardo Giusti / PMPA / Divulgação

Sindicato recebe diploma de reconhecimento na prefeitura

Homenagem ao Sintrajufe por
apoio às vítimas de Santa Maria
Os diretores Bárbara Wilbert, Lucas Rohde e Zé Oliveira
representaram o Sintrajufe/RS na cerimônia de homenagem aos parceiros do Centro de Hospitalidade, montado
na capital para o acolhimento solidário às famílias das
vítimas da tragédia de Santa Maria. O evento aconteceu
dia 5/3, no Salão Nobre do Paço Municipal. Servidores,
voluntários e instituições de Porto Alegre que se mobilizaram para dar apoio às famílias das vítimas da boate
Kiss receberam um certificado de reconhecimento.

Divulgação

Delegação do Sintrajufe/RS marca presença na Marcha

capacidade de mobilização
unificada é fundamental
para as conquistas de toda
a classe trabalhadora”, avaliou o diretor do Sintrajufe/RS Sergio Amorim.
Uma pauta, contendo doze

itens, entre eles a regulamentação da Convenção
151 da OIT, o fim do fator
previdenciário e 10% do
PIB para a educação, foi
entregue por uma comissão de sindicalistas à presidente Dilma Rousseff.

Mulheres tomam as ruas
contra o capitalismo e o patriarcado
No Dia Internacional da Mulher, diretoras do Sintrajufe/RS, servidoras do Judiciário Federal e trabalhadoras do sindicato participaram da Marcha
Unificada Mulheres em Luta contra o Capitalismo e o Patriarcado – Por Autonomia, Igualdade,
Liberdade e pelo Fim da Violência. O ato, organizado pelo Fórum Estadual de Mulheres, envolveu
dezenas de movimentos sociais, sindicatos e entidades feministas. Foram mais de 3 mil pessoas
em caminhada pelas ruas de Porto Alegre.
Um dia antes, o movimento entregou a Carta das
Mulheres, reunindo todas as plataformas feministas, aos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e também ao Ministério Público.
Willians Barros

O Sintrajufe/RS colocou à disposição vagas nos alojamentos da Ecossede para parentes de vítimas internadas
em hospitais da capital. Foi mais uma importante ação
de solidariedade da categoria implementada por meio de
sua entidade sindical.
Diretoras e funcionárias do Sintrajufe/RS na atividade
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abril

de
–

15h30min,
na sede do
sindicato. Reunião do Núcleo de
Oficiais de Justiça do
Sintrajufe/RS

21 de março – 14h, na
sede do sindicato. Reunião do Núcleo de Aposentados e Pensionistas
do Sintrajufe/RS (NAF)
4 de abril – 14h, na sede
do sindicato. Reunião do
Núcleo de Aposentados e
Pensionistas do Sintrajufe/RS (NAF)

ria, Santana do Livramento, Pelotas, Passo Fundo,
Novo Hamburgo e Porto
Alegre
11 e 12 de abril – no auditório das varas trabalhistas de Porto Alegre.
Seminário Acesso à Informação e Transparência. Inscrições gratuitas e
informações: memorial@
trt4.jus.br
18 de abril – 14h, na sede
do sindicato. Reunião do
Núcleo de Aposentados e
Pensionistas do Sintrajufe/RS (NAF)

6/4 a 4/5 – fase classificatória das competições de
futsal, vôlei e atletismo
do Circuito Integração da
JF nas sedes de Lajeado,
Santo Ângelo, Santa Ma-

O adeus à diretora
Sara Regina Mor
No dia 15/3, faleceu a diretora do Sintrajufe/RS
Sara Regina da Gama Mor,
aposentada da JT de Cachoeira do Sul. Durante a
assembleia geral de 16/3,
foi feita uma homenagem
a ela, com fotos de sua participação em atividades.
O colega Elton Decker, do Memorial da JT, falou um
pouco sobre a trajetória da diretora. Ele lembrou que
a vida é frágil e que Sara nos deixou, mas continuará
nas bandeiras que levantou, na luta por justiça, pelo
movimento de mulheres e direitos das pessoas com
deficiência. Ao final, todos gritaram “Companheira
Sara: presente!”.

25 de abril – Quintativa
do Núcleo de Aposentados e Pensionistas do Sintrajufe/RS (NAF). Local e

horário serão informados
em breve
26 a 30 de abril – Em Belo
Horizonte (MG). 8º Congresso Nacional da Fenajufe (Congrejufe)
28 de abril – Dia Mundial
em Memória às Vítimas
de Acidentes e Doenças
do Trabalho. A programação ainda não está fechada

Ingressos de cinema
Entrega: de 20 a 22/3
Reserva: de 3 a 5/4

Sindicato patrocina
Circuito Integração/JF
No dia 1º/3, teve início o Circuito Integração da
JFRS. A cerimônia de abertura ocorreu no auditório
da JF de Porto Alegre, com a presença dos diretores
do Sintrajufe/RS Cristina Lemos e Zé Oliveira. Patrocinado pelo sindicato, o Circuito também é conhecido como Jogos Regionais de Inverno da Justiça
Federal gaúcha. Para Cristina Lemos, “Estamos acostumados a só
nos falarmos
pela internet,
e esta é uma
oportunidade
de ficar frente
a frente com
os
colegas,
estreitando
nossos laços”,
disse ela.
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