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TJDFT empurra servidores em tratamento médico

para aposentadoria
A campanha “Contra a Dor e Pela
Felicidade” tem levado vários servidores a denunciar, por meio de emails
ou diretamente a delegados e coordenadores, uma triste e desumana
realidade – a predisposição das administrações em aposentarem “à força”
servidores que por estarem em tratamento médico precisam se afastar de
suas atividades.
Um caso recente apurado pela direção do sindicato diz respeito a um
servidor do TJDFT, que vamos chamar
de Francisco (o nome verdadeiro foi
preservado a pedido dele). Por estar
há pouco mais de um ano se recuperando de dores crônicas, Francisco,
que possui muitos anos de carreira,
está sendo torturado pela junta médica do tribunal.
Isso porque mesmo se tratando
em um dos hospitais mais renomados do Brasil – o Sarah Kubitschek, e
tendo realizado vários tipos de exames, tem sido questionado pela junta médica oficial sobre seu estado de
saúde. Uma situação humilhante e
constrangedora.
Ao contrário de apoio, Francisco
recebeu do TJDFT o recado de que
estava dando prejuízos financeiros

ao tribunal, pois, em razão do tratamento, não consegue cumprir regularmente e de forma integral sua jornada de trabalho. A junta se preocupa
em avaliar sua capacidade produtiva
ao invés de se preocupar com sua
saúde e readaptação ao trabalho.
O pensamento é o seguinte: se
determinado servidor, independentemente de seu estado de saúde, não
consegue cumprir as metas, precisa
ser colocado pra fora do tribunal. A
junta se baseia na relação de doenças
incapacitantes para o trabalho que
constam da Lei 8112/90, já bastante
desatualizada nesse sentido. Se determinada doença não integra essa
lista, o servidor é obrigado a se aposentar com vencimentos proporcionais, tendo uma série de prejuízos e
transtornos em sua vida.

Amparo jurídico e política de readaptação
Francisco denuncia que a maioria
dos servidores nessa situação fica à
mercê das orientações, muitas vezes,
perversas e tendenciosas da junta
médica. O Sindjus vai exigir da administração a presença do Jurídico
do sindicato em cada passo exigido

pela junta médica, inclusive, avaliações e perícias, garantindo assim que
aqueles que estão no corredor de
espera para atendimento pela junta médica (apelidado de corredor da
morte) tenham o amparo necessário.
Segundo o advogado do Sindjus, Renato Borges, a Lei 8906/94 confere
ao advogado a prerrogativa de estar
presente em atos administrativos
(como perícias e avaliações de saúde
do servidor).
Outra frente que será trabalhada
pelo sindicato será a de lutar por uma
política de readaptação do servidor,
onde os limites daqueles que terminaram ou ainda estão em tratamento
sejam respeitados. Também pressionará por uma política permanente de
prevenção, de modo a evitar as dores,
como depressão, estresse, dort/ler e
fibromialgia...

Denuncie
Se você enfrenta situação semelhante, envie sua história para: contraadorepelafelicidade@sindjusdf.org.br (email para
denúncias e sugestões). A direção do Sindjus dará o encaminhamento necessário a cada caso.

Assembleia Geral Extraordinária

O Sindjus convoca todos os filiados para Assembleia Geral Extraordinária que tem como pauta única
a eleição dos delegados que participarão do 8º Congrejufe, no dia 15/03

(sexta-feira), às 17h30, na Marquise
do Bloco B do TST.
O Congrejufe, que acontece de
26 a 30 de abril, em Caeté (MG),
além de discutir temas de interesse

da categoria, o congresso, também
elegerá a nova diretoria da Fenajufe
para o triênio 2013-2016. A diretoria
convoca todos os filiados para escolha dos seus representantes.

Joaquim Barbosa manda preparar
pagamento de reajuste em março
Em resposta à solicitação do
Sindjus, o presidente do STF, Joaquim Barbosa, informou que irá efetivar o pagamento do reajuste dos
servidores do Judiciário assim que
o PLN 55/2012 for sancionado, tendo
inclusive determinado a produção
de folha suplementar. Esse posicionamento se reflete em todos os tribunais.
Como divulgado no Boletim do

Sindjus de 7 de março, imediatamente após a aprovação do PLN 55/2012
– que modifica a LDO 2013 possibilitando o pagamento dos reajustes
aprovados em 2012 – os coordenadores do sindicato reuniram-se com
Sílvio Albuquerque, chefe de gabinete da Presidência do STF, para cobrar
a implementação da Lei 12.774/2012.
A exemplo do PLN, o Orçamento,
que foi aprovado na noite do dia 12

pelo Congresso Nacional depois de
três meses de atraso, aguarda sanção
da Presidência da República. Enquanto essas sanções não acontecem, o
sindicato trabalha para viabilizar o
pagamento. “Estamos acompanhando em todos os tribunais a produção
das folhas suplementares com o retroativo a janeiro para ser efetivado
ainda em março”, afirma o coordenador Cledo Vieira.

PGR prepara terceirização de
áreas de transporte e informática

Apesar de já circular a informação
desde o início do ano, o Sindjus teve
acesso no dia 8 de março à proposta
de reestruturação das carreiras de
técnico e analista do MPU (Processo
Administrativo 100000002767/201341), que traz uma série de riscos à categoria, como extinção de cargos.
O mais grave, segundo a coordenadora Ana Paula Cusinato, é de que
essas propostas foram elaboradas
sem haver qualquer debate com os
servidores. Alguns foram até consultados por meio de questionário, mas
nada que possibilitasse uma discussão com a seriedade que o assunto
merece.
Segundo o PA, o cargo de Técnico
de Apoio Especializado/Transporte
está com os dias contados. O objetivo,
segundo a própria proposta esclarece, é de terceirização da atividade de
transporte no MPU, a exemplo do
modelo adotado por outros órgãos
da esfera federal. Agora, como a PGR
segue linha contrária à do Ministério Público do Trabalho, que atuado
fortemente combatendo as terceirizações em diversas áreas da administração pública federal?
O cargo de analista pericial em
suas diversas áreas também está em
vias de extinção, pois o projeto da
PGR é de que todos os cargos de analista possam desempenhar função
de perito. Segundo a proposta, ficará
a critério da administração designar,
quando entender necessário, ocupantes dos cargos de analista para
atuar como peritos. Essas informa-

ções têm provocado grande apreensão junto aos servidores.
A justificativa para a extinção do
cargo de Técnico de Saúde/Laboratório é a de que se trata de um cargo com atividades que podem ser
exercidas por contratados que têm
um salário de mercado equivalente
à aproximadamente 1/5 do valor recebido por um servidor do quadro e
com a mesma formação técnica.
Outros cargos na lista de extinção
são: Técnico de Informática; Técnico
de Apoio Especializado/Orçamento
e Técnico de Apoio Especializado/
Edificação. No caso de Técnico de Informática, a proposta é de absorção
de algumas atribuições por Analistas
de TI, que englobará toda a área da
Tecnologia da Informação, mas parte
das atribuições será terceirizada.
No próximo concurso do MPU especialidades como Dermatologia, Endocrinologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia não serão contempladas,
sob o argumento de que os servidores
do MPU já possuem plano de saúde.
Do ponto de vista legal, a propos-

ta tem vícios que serão atacados pela
assessoria jurídica do Sindjus, que já
está estudando o processo administrativo. Se os cargos foram criados é
porque pertencem à carreira, sendo
importantes para o desenvolvimento
dos trabalhos do MPU, não podendo
ser terceirizados.
Esse ponto já faz parte da pauta
que será discutida pelo Sindjus junto
à administração da PGR, inclusive foi
tratado na reunião com a ouvidora do
MPF, Ela Wiecko. O sindicato continuará conversando com os servidores nos
próximos dias para discutir e encaminhar questões no âmbito da PGR e do
MPU. Para Ana Paula, a carreira deve
ser aprimorada, mas esse aprimoramento deve estar em sintonia com
a categoria. “O MPT tem combatido
a terceirização, firmando Termos de
Ajustamento de Conduta e promovendo diversas outras ações com vários
órgãos da administração pública direta e empresas públicas. É no mínimo
incoerente a proposta de terceirização
das áreas de transporte e informática
pela PGR”.
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