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Neste ano, em que pesem as 
Marchas, atos e várias outras 
atividades promovidas pelas 

entidades representativas dos ser-
vidores, em parceria com os movi-
mentos sociais, o discurso de mobi-
lização e unidade não conseguiu, de 
fato, promover nem uma coisa, nem 
outra. Mas, quais as razões disso?
 Além de um forte sentimen-
to de apatia que toma conta de di-
versos setores organizados da so-
ciedade, parte da categoria chegou 
em 2014 vivendo ainda as conse-
quências dos acordos de reposição 
da greve de 2012 – a última “grande 
greve” protagonizada pelos federais. 
Isso, sem contar o clima de Copa do 
Mundo que tomou conta do país 
neste primeiro semestre que, pouco 
a pouco, cede lugar ao clima eleito-
ral, no restante deste ano.
 Diante deste cenário, Cond-
sef, Sintsep-GO, demais confedera-
ções, centrais, sindicatos e associa-
ções apontam para uma única saída: 
mobilização irrestrita da categoria. É 
cada vez maior a certeza de que os 
servidores públicos federais, divi-

didos, não conseguirão conquistar 
nenhuma vitória expressiva, sequer 
serão atendidos em suas demandas 
mais básicas. 
 Mesmo que cada setor te-
nha seu leque de reivindicações e 
prioridades – o que é justo, tendo 
em vista que somos milhares de ser-
vidores, trabalhando em funções, 
órgãos e situações totalmente dife-
renciadas – o processo de exigir a 
abertura das negociações com o go-
verno deve ser único, forte e efetivo. 
Deve contar com a participação de 
todos, ativos, aposentados e mesmo 
pensionistas que quiserem se unir à 
luta.
 Por não termos conseguido 
alcançar esta unidade, questões que 
interessavam a todos, como a ante-
cipação da última parcela dos 15,8% 
de janeiro de 2015 para 2014; o 
cumprimento dos acordos e da con-
venção 151 da OIT; o aumento dos 
benefícios; a garantia da média dos 
últimos cinco anos das gratificações, 
entre outras, não foram sequer co-
locadas em pauta pelo governo a tí-
tulo de análise.

 Em diversos Estados, e em 
nível nacional, algumas Plenárias 
chegaram a deliberar greve. No en-
tanto, quando a posição era levada à 
categoria, não havia consenso e, por 
isso, foi refugada. Contudo, tivemos 
ainda as greves da Cultura, dos téc-
nicos das Universidades, do IBGE e 
dos companheiros e companheiras 
dos IFETes... 
 Apesar de nenhuma delas 
ter avançado em relação à pauta 
de reivindicações, houve vitórias no 
campo político, porque desgastou 
a imagem do governo perante mi-
lhares de pessoas que estiveram no 
país, participando da Copa do Mun-
do. 
 Por isso, companheiros e 
companheiras, a direção do movi-
mento dos servidores públicos fe-
derais aponta para um objetivo: a 
construção de uma greve geral no 
setor público para o ano de 2015. 
Teremos as bandeiras gerais dos 
SPFs, as bandeiras específicas dos 
setores... Mas precisaremos ter, aci-
ma de tudo, mobilização e unidade.
  O Sintsep-GO, bem como 

todos os sindicatos do país, estarão 
concentrados na realização de uma 
série de assembleias com toda a sua 
base, nos meses de agosto e setem-
bro, tirando posicionamentos seto-
riais que serão levados a um gran-
de Seminário Nacional da Condsef, 
no mês de Novembro. O objetivo 
desta plenária será o de definir um 
plano de lutas ÚNICO dos servidores 
públicos federais para a Campanha 
Salarial de 2015, juntando forças ao 
Fórum de Entidades Representativas 
dos Servidores, bem como a todas 
as centrais e setores organizados da 
sociedade, para a construção de um 
movimento que garanta, além de 
reivindicações salariais e condições 
de trabalho, a manutenção de direi-
tos e a conquista de novos outros, 
bem como o aperfeiçoamento e a 
efetividade das políticas públicas – e 
do setor público – para todos os bra-
sileiros.

Sem mobilização não há avanço!

Sem mobilização
não há avanço!

Desmonte: Sintsep-GO e servidores 
do MTE mobilizados contra criação 

do Sistema Único do Trabalho
[Pg. 02]

Entrevista: Welton Mardem fala 
sobre as ações do sindicato e a 
falta de resolutividade da Justiça. 

[Pg. 03 e 04]

Plenária do Sintsep-GO dá o tom 
da luta: mobilização e greve geral 

para 2015!
[Pg. 05]

Sintsep-GO recorre em juízo para 
que Capesaúde cumpra decisão 

judicial liminar.
[Pg. 06]
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A MUDANÇA SOMOS NÓS!

Sintsep-GO apoia plebiscito por um 
novo sistema político no Brasil

O Sintsep-GO, em parceria com 
centenas de entidades da 
sociedade civil organizada 

em todo o país, conclama todos os 
servidores públicos brasileiros a par-
ticiparem do Plebiscito Popular por 
um novo Sistema Político, que será 
realizado em todo o país, de 1º a 7 
de setembro de 2014. O objetivo da 
iniciativa popular é o de promover 
uma Assembleia Nacional Consti-

tuinte para modificar 
o sistema político bra-
sileiro – comandado 
atualmente por gran-
des grupos econômi-
cos nacionais e inter-
nacionais – e realizar 
reformas que até hoje 
não foram feitas.
 As milhares de pes-
soas que, em junho de 
2013, saíram às ruas 
por transporte, saúde 

e educação de qualidade revelaram 
um fosso entre o povo e as institui-
ções – o Judiciário, os governos e os 
legislativos, sobretudo o Congresso 
Nacional – que ficaram abaladas.
 Todos esses fatos afirmam 
a necessidade de uma Constituinte 
Exclusiva e Soberana no Brasil, para 
abrir caminho ao atendimento das 
demandas e aspirações populares 

defendidas pela maioria da popula-
ção, como educação, saúde e trans-
porte públicos de qualidade, refor-
mas agrária e urbana, reestatização 
das empresas privatizadas, monopó-
lio estatal do petróleo com uma Pe-
trobras 100% estatal e direitos iguais 
para todos os cidadãos e cidadãs.
 Para se ter uma ideia, dos 
594 parlamentares (513 deputados 
e 81 senadores) eleitos no Congres-
so Nacional em 2010, 273 são em-
presários, 160 compõem a bancada 
ruralista, 66 são da bancada evangé-
lica e apenas 91 parlamentares são 
considerados representantes dos/as 
trabalhadores/as, da bancada sin-
dical. Os dados são do Diap (Depar-
tamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar). A partir desta análise, 
compreende-se porque as reformas 
que interessam à classe trabalhado-
ra nunca são prioridade dentro do 

Congresso!
 Em 2008, as empresas do-
aram 86% dos recursos totais da 
campanha eleitoral. Em 2010, 91%, 
e, em 2012, somaram 95%. Esses nú-
meros são indicadores das causas do 
agravamento da crise de representa-
ção política. Para enfrentar o poder 
e a força do dinheiro, precisamos 
instituir o financiamento público de 
campanha. Da forma que é hoje, 
uma liderança popular sempre sai 
em desvantagem na disputa eleito-
ral, pois no atual sistema as eleições 
são um “grande negócio”.
 É fundamental que a popu-
lação diga “sim” a uma Constituin-
te Exclusiva e Soberana, composta 
por cidadãos eleitos exclusivamente 
para mudar o sistema político, e não 
pelo Congresso Nacional, para que o 
povo brasileiro tenha verdadeira re-
presentatividade no Legislativo.

Deputado Mauro Rubem fortalece luta 
dos servidores federais

Sempre presente nas plenárias e atos dos servido-
res públicos federais, Mauro Rubem foi ao Minis-
tério da Saúde pleitear a integralidade da Gacen

Parceiro em inúmeras reivin-
dicações e conquistas dos 
servidores públicos fede-

rais, o deputado Estadual Mauro 
Rubem esteve em Brasília, recen-
temente, para reforçar com o mi-
nistro da Saúde, Arthur Chioro, a 
necessidade de se garantir a incor-
poração integral da Gacen/Gecen 
aos servidores quando se aposen-
tarem, bem como aos aposenta-
dos e pensionistas que já recebem 

50% da gratificação. “Tudo isso 
sem esquecermos as lutas maio-
res e, dentre elas, a do retorno da 
paridade absoluta a aposentados 
e pensionistas”, pontuou, durante 
sua participação na última plená-
ria sindical de base da entidade, 
realizada no dia 11 de julho, na 
Assembleia Legislativa de Goiás.
 Mauro Rubem é árduo de-
fensor das causas e bandeiras da 
classe trabalhadora. No caso dos 

servidores públicos federais, se 
colocou na linha de frente na luta 
em defesa do reconhecimento do 
direito aos intoxicados da Funasa/
MS, contra a extinção da Funai em 
Goiás, pela valorização e fortale-
cimento de órgãos “que têm um 
papel fundamental para os movi-
mentos sociais” como Incra, MTE, 
Mapa, Ibama, Iphan e DNPM, en-
tre outros.

Sintsep-GO integra 4ª Conferência de 
Saúde do Trabalhador de Goiás

Depois de realizar cin-
co etapas macror-

regionais, o Conselho 
Estadual de Saúde (CES) 
promoveu a etapa esta-
dual da 4ª Conferência 
Estadual de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora de 
Goiás (CESTT). O evento, que ocor-
reu no final de junho, no Augustus 
Hotel contou com a participação de 
servidores da direção e da base do 
Sintsep-GO (foto). Durante o evento, 
foram eleitos os delegados que re-

presentarão Goiás na 4ª Conferência 
Nacional de Saúde do Trabalhador e 
da Trabalhadora (CNSTT), no mês de 
novembro, em Brasília. Do Sintsep-
GO, foram eleitos delegados: Ade-
mar Rodrigues, Welison Marques e 
Nelson Parreira.

Sintsep-GO mobilizado contra criação do 
Sistema Único do Trabalho no MTE

Neste início de agosto, o Sint-
sep-GO realiza assembleias 
com servidores do Ministé-

rio do Trabalho e Emprego (MTE), 
para retirada de delegados que 
participam de seminário da Con-
dsef/Fenasps/CNTSS, ainda nesta 
quinzena, sobre a proposta de cria-
ção do Sistema Único do Trabalho 
(SUT). Embora o governo afirme 
que o projeto não irá afetar a es-
trutura de pessoal do órgão, Sint-
sep-GO, CUT, demais centrais sin-
dicais e sindicatos representantes 

dos servidores reafirmam o caráter 
pernicioso do projeto, “que traz 
mudanças estruturais ao atual mo-
delo de Sistema Público de Empre-
go, Trabalho e Renda, implicando 
inclusive em alterações no formato 
de financiamento das políticas e 
reestruturação administrativa do 
Ministério”, afirma a CUT, em nota 
oficial. Ainda segundo o documen-
to, “o projeto traz elementos que 
não foram objeto de consenso no 
GT criado pelo MTE, está em desa-
cordo com as resoluções da Con-

ferência Nacional de Emprego e 
Trabalho Decente, altera o formato 
constituído com ampla participa-
ção em espaços tripartite, como o 
Fórum Nacional do Trabalho e nos 
Congressos do Sistema Público de 
Emprego”, entre outros aspectos.
 Até o momento, o governo 
tem sinalizado que antes de enviar 
qualquer projeto desta natureza ao 
Congresso, o tema será amplamen-
te discutido com os servidores - em 
reunião no Ministério - e com a so-
ciedade, em audiência pública. 



Quais são as principais ações mo-
vimentadas hoje pelo Sintsep-GO?
WM – Nós temos ainda objeto dos 
28%. Nós já pagamos para alguns 
órgãos, mas temos ainda órgãos 
como a Funasa, onde há alguns re-
manescentes. Da administração di-
reta temos dois processos com um 
número grande de trabalhadores. 
Um deles, inclusive, nós apresen-
tamos cálculo para a União (Funa-
sa). O órgão se manifestou e nós 
tivemos uma discussão por quase 
dois anos, somente envolvendo os 
cálculos, concordamos com os cál-
culos apresentados por eles, abri-
mos mão de valores que excediam 
60 salários mínimos (em muitas 
situações, não todas, apenas sob 
autorização dos trabalhadores con-
sultados), enfim, chegamos a uma 
aceitação dos cálculos propostos. 
Quando nós solicitamos ao juiz a 
homologação dos cálculos, a União 
se opôs a um cálculo que ela mesmo 
tinha apresentado, argumentando 
que havia faltado a execução, com 
base no artigo 730 – o que não era 
verdade, pois nós havíamos pedido 
a execução. O juiz entendeu que a 
postura deles era uma aberração, o 
processo voltou para Brasília, por 
mais de uma vez, estando hoje no 
TRF da 1ª região. Nós já fomos lá pe-
dir preferência neste processo inú-
meras vezes, com base no estatuto 
do Idoso, pois ele deveria proteger 
de fato o idoso, mas não protege... 
Eles nos levaram à Escrivania e nos 
mostraram uma fila imensa de pro-
cessos que tinham “preferência”, 
por conta da idade – porque o ser-
vidor público envelheceu – e disse 
que como estava mais lento, a pre-
ferência era dada só para pessoas 
acima de 80 anos.

Só 80 anos?
WM – Sim! Só que nós juntamos 
depois certidões de nascimento 
de servidores com 80 anos. Arru-
mamos até uma de 100 anos! Nós 
levamos lá essa documentação e 
apresentamos. Mesmo assim, já faz 
dois anos que nós fizemos isso e até 
hoje o processo não andou. Nós es-
tamos indo lá a cada 15 dias cobrar 
que coloquem o processo em pau-
ta. E isso nós estamos falando de 
um objeto que já foi exaustivamen-
te discutido em todos os tribunais, 
que são os 28%. Nós precisamos 
dessa resposta, do processo voltar, 

para termos condições de pagar. 

Contra os abusos dos outros po-
deres recorremos ao Judiciário. E 
contra os abusos do Judiciário, re-
corremos a quem?
WM – Existe aí uma defesa antiga 
de que o poder Judiciário deveria 
ser vigiado também. Nós advoga-
dos temos nossa entidade de classe, 
por meio da qual somos cobrados. 
Discutiu-se isso há muito tempo. O 
máximo que chegamos na socieda-
de, após uma discussão madura, 
foi a implantação do Conselho Na-
cional de Justiça, que hoje faz esse 
papel de forma razoavelmente boa. 
Nós não queríamos juízes vigiando 
juízes, queríamos a sociedade civil 
organizada... mas foi feito assim, 
com juízes, promotores e advoga-
dos. Ainda é necessário amadure-
cer muito a atuação do CNJ, para 
que seja um dispositivo realmente 
eficaz. Vira e mexe temos quedas 
de braço entre o Conselho e as cor-
regedorias... tivemos situações no 
processo da Gdara, onde 
nós identificamos que o 
juiz agiu de forma arbi-
trária, sem nenhum con-
ceito técnico que pudesse 
garantir a decisão que ele 
deu pra gente. Uma deci-
são que nós ganhamos no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) que ele veio e refez! 
Nós entramos com uma represen-
tação contra ele na Corregedoria e 
não dá absolutamente nada. Nas 
corregedorias, com raríssimas ex-
ceções, permanece o espírito de 
corpo.

O juiz se esquece que é um servi-
dor público?
WM – Muitas vezes eu acho que 
ele se esquece até que é humano. 
Ele tem um papel fundamental. Na 
forma que nosso Estado está esta-
belecido ele tem um papel forte. 
Em sua maioria atuam bem – até 
de forma heroica – mas não nos 
escapa à compreensão que existem 
muitas falhas, muitos desmandos, 
que precisam ser corrigidos, no 
mínimo ser discutidos para que se 
busquem soluções maduras.

Mas voltando aos processos...
WM – Sim. Nós temos os 28% de 
alguns órgãos, os 3,17% de vários 
órgãos também – embora esse pro-

cesso já tenha sigo pago 
a muitos trabalhadores. 
Temos processo da inde-
nização de campo, que 
nós estamos conseguin-
do fazer acordo para critério de 
cálculos, inclusive apresentando 
execução neste mês de julho; eles 
provavelmente vão concordar com 
os cálculos, para nós termos a pos-
sibilidade de fazer os pagamentos. 
Temos muitas ações de GDPST, 
Gdata coletiva e Gdara individual 
– que pega muitos trabalhadores 
do Incra –, 28% também do Incra, 
que nós esfacelamos o processo e 
fizemos a execução individual. Esta-
mos arrecadando fundos para refa-
zermos os cálculos do processo do 
anuênio, que reúne pouco mais de 
500 servidores, e outro – também 
de quase 500 servidores – de pes-
soas remanescentes dos 28% que 
ficaram fora das outras ações.

E os 84% da Funasa?
WM – Este, para mim, é um proces-

so emblemático. Ele mostra bem 
como é a prestação jurisdicional em 
nosso país. Sabe aquela situação 
que você ouve, que a pessoa espe-
ra um processo há 20, 30 anos? É 
esse caso, dos 84% da Funasa, um 
processo de 1991, que demonstra 
toda a falta de sensibilidade do 
poder Judiciário para com o ser-
vidor público. Quando ele saiu do 
Tribunal Regional do Trabalho (18ª 
Região), a decisão do juiz classista, 
hoje desembargador, nos assustou. 
Ele falou, na decisão, que não tinha 
técnica jurídica, mas que precisava 
“proteger o erário”, fazendo o pro-
cesso subir para Brasília, até o Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST). 
Isso significa que eles reinventaram 
o Código de Processo Civil, coisa 
que só o Congresso Nacional pode 
fazer. Com essa interpretação, nós 
ganhamos no TST. A decisão sobre 
este processo, para nós, é funda-
mental, não só pelo ganho da causa 
em si, mas porque ela repercute na 

estrutura e na base do Código de 
Processo Civil brasileiro, porque ela 
trata da “coisa julgada”. Nós temos 
uma questão que está em evidên-
cia hoje no Brasil: a relativização da 
“coisa julgada”. Ou seja, a gente en-
tra com o processo, o juiz inicial dá 
uma sentença, as partes recorrem, 
vêm os tribunais e decidem, vai 
para o STJ, depois para o STF, e esse 
processo chega a um fim, após 10, 
15, 20 anos. Aí você pensa, “agora 
terminou, eu vou receber?”. Não... 
pela tese da relativização da coisa 
julgada, pode-se ainda rediscutir 
este processo sob alguns aspectos, 
eternizando a entrega e a presta-
ção do serviço jurisdicional. Este é 
o pano de fundo daquele proces-
so. A tese principal que temos ali 
é que nós estamos, em defesa do 
84%, dizendo que ele não pode ser 
rediscutido, sob pena de banalizar 

a dignidade do pro-
cesso, a coisa julgada, 
e enfraquecer as es-
truturas de segurança 
jurídica, de segurança 
democrática, que de-
veria haver dentro da 
ordem processual. Ele 
não deve ser rediscu-
tido porque nós já ga-

nhamos! E qual é a tese da União? É 
de relativizar tudo isso que foi dito. 
Quando o ministro Gilmar Men-
des fez a defesa da relativização da 
coisa julgada, ele falou que o pro-
cesso não foi bem defendido, que 
a Advocacia-Geral da União (AGU) 
não fez a defesa como deveria. Ora, 
então que o governo cobre quem é 
de direito, que crie uma estrutura 
melhor, que crie outros mecanis-
mos. Mas não venha enfraquecer a 
estrutura jurídica por causa de um 
fato. O processo hoje foi em pauta 
no Supremo Tribunal Federal, têm 
três votos contra (pela tese da re-
lativização), três votos favoráveis a 
nós (inclusive da relatora, na épo-
ca, ministra Ellen Grace), mas nós 
temos ainda quatro outro votos 
que fulminam, que decidem com 
muita clareza a preservação da es-
trutura jurídica. E, para não perder, 
o ministro Gilmar Mendes, como é 
oriundo da AGU, tirou o processo 
de pauta, por um pedido de vistas. 

ENTREVISTA

“O erário público não deve ser protegido à
custa da dignidade do trabalhador e da 
lisura do Código Processual Civil. A lei é 
para todos, sobretudo para o Estado!”

Criticando a má qualidade da prestação jurisdicional no país – que beira a inoperância, sobretu-
do em relação às determinações do Estatuto do Idoso –, os “privilégios” concedidos à Advocacia-
Geral da União (AGU) em diversos processos, a unilateralidade de alguns julgamentos que benefi-
ciam a União em detrimento ao Código de Processo Civil e a tese da relativização da coisa julgada, 
o advogado do escritório que atende o Sintsep-GO, Welton Mardem – da Mardem e Fraga Advo-
gados Associados – relata, em entrevista, parte das dificuldades que fazem com que processos de 
1991 – como é o caso dos 84% da Funasa – até hoje não tenham chegado a um termo. Confira:

O ministro Gilmar Mendes, oriundo 
da AGU, tirou o processo de pauta, 
por um pedido de vistas. Isso já faz 

três anos; ele acha que o processo é 
dele e não devolve.

“

“

Advogado Welton Mardem, 
do escritório Mardem e Fra-
ga, que atende o Sintsep-GO.
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E isso já faz três anos; ele acha que 
o processo é dele, e não devolve. 

De que forma pode-se fazer pres-
são para que essa situação se re-
verta?
WM – Existem limites na nossa 
atuação enquanto advogados. Nós 
fazemos a atuação técnica do pro-
cesso, com rigor e critério crítico. 
Nossas petições são duras neste as-
pecto. Nós cobramos uma melhor 
postura do Estado, da AGU. Por 
exemplo, pegando um processo 
com o do anuênio, que é de execu-
ção: qualquer cidadão comum que 
estivesse entrando contra outro ci-
dadão – ou mesmo sendo executa-
do pela União – teria 15 dias para 
se defender. O prazo da AGU é em 
dobro, em algumas situações até 
quadriplica. Neste caso em especí-
fico, eles vieram pelo 42º dia, não 
fizeram a defesa de todos (somente 
para pouco mais de 60 trabalhado-
res) e pediram mais prazo. No caso 
de embargos, o prazo é definitivo, 
isso está no Código de Processo 
Civil. Juiz não tem poder para dar 
mais prazo e nem a AGU para pedir. 
A AGU tem prerrogativas, porque 
defende a União, mas isso já signifi-
ca ter privilégios. Com essa atitude, 
errônea, ela está “tumultuando” 
estes processos. Como ela é um 
ente que defende o setor público, 
ela tem que ter preocupação com a 
cidadania; ela não pode ficar abar-
rotando o poder Judiciário com es-
tes pedidos absurdos. Isso atrasa 
os processos e não é interessante 
pra ninguém; eles têm que pensar 
enquanto Estado também. Bem ou 
mal pensada, a estrutura jurídica do 
país está lá, vale para todo mundo; 
a AGU não pode querer que seja di-
ferente para ela, fugindo inclusive 
dos preceitos constitucionais.
 
De que época são a maioria desses 
processos?
WM – A resposta é assustadora, 
porque revela a lentidão da pres-
tação jurisdicional nas questões 
administrativas, sobretudo as que 
envolvem o setor público federal 
na Justiça Federal. A maioria delas 
é datada de 1995 e até hoje o po-
der Judiciário não conseguiu dar 
respostas efetivas. Uma prestação 

jurídica lenta, ineficiente, cria inú-
meros problemas, inúmeras barrei-
ras e insatisfações, além de promo-
ver a injustiça.

2) O que causa essa lentidão?
WM – Há elementos de ordem 
estrutural, que a gente sabe que 
existem, e elementos de ordem 
processual – as inúmeras possibi-
lidades de recursos. Isso se agrava 
mais ainda quando a ação é contra 
a União Federal, porque eles têm 
algumas prerrogativas de prazos, 
que são contados em dobro. 

3) Além da estrutura e do próprio 
rito processual, os interesses polí-
ticos não influenciam?
WM – Especialmente quando se 
trata do setor público existe uma 
questão extremamente interessan-
te que é elemento de defesa, em-
bora não se encontre em nenhuma 
ordem processual. Inclusive há ju-
ízes que fazem a defesa utilizando 
esse argumento de que determina-
da medida não pode ser aplicada 
em função de se “proteger o erá-
rio”. Embora a proteção ao erário 
seja algo realmente necessário, 
no entanto, ele deve ser protegi-
do preservando-se a dignidade do 
trabalhador e a lisura do processo. 
Você não pode, em nome dessa 
proteção ao erário, começar a apli-
car atos processuais que estão fora 
ou estão em contrariedade ao que 
está previsto no código de processo 
civil. Ao se fazer isso, não há equi-
dade entre as partes litigantes. Na 
minha opinião, há uma interpreta-
ção equivocada do que seria essa 
proteção ao erário. Ao se evocar 
esta prerrogativa os juízes atiram 
para todos os lados. E quando vem a 
decisão que resguarda as questões 
processuais, e a própria cidadania, 
o que seria para resguardar o erá-
rio se volta contra o próprio erário, 
pois abarrota o poder Judiciário de 
ações e eterniza a resposta jurisdi-
cional. E isso tudo tem um preço. 
O processo de 1995 tinha um valor, 
hoje tem outro.

Isso fora a expectativa das pesso-
as, a sensação de que não terão 
seu direito reconhecido em vida...
WM – Eu tenho uma amargura, uma 

decepção tão grande... Muitos pro-
cessos pagos aqui não estão indo 
para os autores não... estão indo 
para cônjuges, filhos, netos, her-
deiros enfim. Não é pouco comum 
os servidores nos procurarem, du-
rante os plantões, e dizerem “ah 
doutor, não tenho esperança de 
receber isso em vida não... acho 
que vai ficar para o meu filho”. Há 
alguns anos eu não aceitava esse 
tipo de postura, eu resistia. Mas, 
infelizmente, a prática jurídica no 
Brasil tem me mostrado isso. Mas 
isso não é falta de efetividade da 
nossa parte. A gente faz tudo que 
é necessário, fazemos tudo crite-
riosamente dentro do prazo. O pro-
blema é a resposta, que é o reflexo 
de um Estado inoperante, sobretu-
do no poder Judiciário.  

Quantas pessoas hoje aguardam 
resultados de ações no Sintsep-
GO?
WM – Quando você pensa nesse 
tipo de processo, você tem que 
analisar que o mesmo trabalhador 
está inserido em vários processos 
ao mesmo tempo, e isso potencia-
liza esse quantitativo. Por alto, só 
esses acordos que nós estamos fa-
zendo, de critérios de cálculos, vão 
atingir mais de seis mil trabalhado-
res. Tranquilamente, temos mais 
de oito mil trabalhadores aguar-
dando suas demandas na Justiça. E 
o mais grave são justamente esses 
processos mais antigos. O servidor 
público brasileiro está envelhecido 
e a União não cumpre uma lei – o 
Estatuto do Idoso – que ela mesma 
criou. O Estatuto do Idoso é com-
pletamente desrespeitado pelo po-
der Judiciário.

No caso da Funasa e do Ministério 
da Saúde isso é ainda mais grave. 
São pessoas doentes...
WM – O que o governo fez e faz 
com o trabalhador da Funasa e do 
Ministério da Saúde é perverso. Es-
ses trabalhadores cedidos a Esta-
dos e municípios estão adoecidos. 
Esses trabalhadores são vítimas 
de contaminação. É o tempo todo 
lidando com venenos. Antigamen-
te, quando ele ia para o campo dar 
combate às endemias, não havia 
recursos mínimos de proteção. Du-

rante os pousos, nas fazendas, o 
travesseiro deles eram os próprios 
sacos de veneno. Esse trabalhador 
adoeceu e hoje é tratado de forma 
perversa. Seu dano não é reparado. 
Hoje o trabalhador tem até mesmo 
a dificuldade de provar que seu tra-
balho foi insalubre, quando isso é 
algo visível, palpável.

Por falar na Saúde do trabalhador, 
como está a ação contra o aumen-
to do Capesaúde?
WM – Essa investida do Capesaúde 
contra o trabalhador, sobretudo o 
de maior idade, foi feita proposita-
damente para desamparar o traba-
lhador idoso. Ela é perversa dentro 
da ordem prática, humana. E é ilí-
cita, imoral, dentro da ordem legal 
– contraria todos os preceitos nor-
mativos que nós pudemos enume-
rar em nossa ação. Nós ganhamos 
uma liminar – de manutenção dos 
antigos valores, até que se julgue 
o mérito –, que até agora não foi 
cumprida pelo plano, mesmo de-
pois de notificados da decisão. Eles 
estão desrespeitando uma ordem 
judicial. Nós já pedimos de forma 
contundente ao juiz do processo, 
da 2ª Vara Cível – que teve sensibi-
lidade para dar essa liminar – para 
que esse descumprimento redunde 
até mesmo em prisão, caso o plano 
não cumpra a ordem judicial. Na 
prática, a liminar se deve ao fato de 
que o aumento abusivo inviabiliza a 
presença do trabalhador no plano, 
submetendo-o a um perigo ou a um 
prejuízo irreversível. O Capesaúde 
tem que cumprir a liminar, que não 
foi cassada. Em relação à ação, eles 
entraram com a contestação e o 
processo está agora com o Ministé-
rio Público, para o devido parecer. 
Depois disso, vem para nós im-
pugnarmos (devido à contestação 
deles). Como é matéria de direito, 
não demanda audiências, o juiz faz 
aquele despacho saneador – para 
ver se as partes têm mais provas a 
produzir – para poder então dar a 
sentença. Mas a liminar está de pé, 
valendo, e queremos que o Cape-
saúde a cumpra.

JURÍDICO

Até maio deste ano, Sintsep-GO pagou
mais de R$ 1,77 milhão a filiados

Você sabia que o Sintsep-GO, 
por meio de seu departa-
mento jurídico, já ultrapas-

sou a marca de R$ 1,77 milhão de 
reais em ações pagas as seus filia-
dos somente neste primeiro semes-
tre de 2014? Deste montante, 10% 
são repassados aos advogados, a 
título de honorários advocatícios e 
3% dos honorários advocatícios são 
repassados ao Sintsep-GO.
 Enquanto a entidade arre-

cadou R$ 5,3 mil com as ações vito-
riosas, o custo dos cálculos para os 
filiados, nestes últimos dois anos, 
alcançou praticamente R$ 296,5 
mil.
 As ações pagas de janeiro a 
maio deste ano (R$ 1,77 milhão), 
alcançaram 124 filiados e referem-
se a: GDASS; GDASST; GDAFAZ; 
GDPGPE; GDARA; Conversão de Li-
cença Prêmio; GDATEM; GDASST E 
GDPST; GDPGTAS; GDPST; 28,86% 

INCRA; 28,86% Ministério das Co-
municações; 28,86% FUNASA; 
3,17% Base Aérea e Indenização de 
Campo 1.
 O relatório com estas infor-
mações foi apresentado na última 
plenária sindical de base, ocorrida 
no dia 11 de julho, e se encontra 
no site do Sintsep-GO (www.sintse-
pgo.org.br).

CENTRO DE FORMAÇÃO
Cursos de informática

retornam neste 2º semestre

 O Centro de Formação Már-
cia Jorge retoma, a partir deste mês 
de agosto, os cursos de formação na 
área da Informática. Às segundas e 
quartas-feiras, pela manhã, foi aber-
ta uma turma para iniciantes e, às 
terças e quintas, no período da tar-
de, outra para usuários avançados.  
 Além disso, o Centro de For-
mação promove, ao longo do ano, 
palestras, filmes e atividades moti-
vacionais para filiados ao Sintsep-
GO e familiares. Participe! 
 Informações pelo 0800-604-
2010 e www.sintsepgo.org.br.
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M O B I L I Z A Ç Ã O

NACIONAL

Plenária do Sintsep-GO dá o tom da luta:
mobilização e greve geral para 2015

A última plenária sindical de 
base realizada pelo Sintsep-
GO, no dia 11 de julho, na As-

sembleia Legislativa, apontou novo 
rumo para o movimento dos servi-
dores públicos federais: a constru-
ção da unidade para uma greve geral 
no ano de 2015. Embora a premissa 
não seja nova, o contexto político no 
qual ela se insere favorece a reorga-
nização não somente dos servidores 
públicos, mas da sociedade civil or-
ganizada como um todo.
 Conforme explicou o secretá-
rio-geral do Sintsep-GO e diretor da 
Condef, Gilberto Jorge, “a estratégia 
traçada pela Condsef vai incorporar 
todas as entidades que integram o 
Fórum em nível nacional e os seg-
mentos organizados da sociedade”.
 Segundo ele, a organização 
da luta começa já neste mês de 
agosto, quando os sindicatos rea-
lizam assembleias em todos os ór-
gãos, com o objetivo de levar as de-
mandas para os Encontros Setoriais 
Nacionais e para um documento que 
será entregue a todos os presidenci-
áveis, contendo as reivindicações da 
categoria. “Esse material será com-
pilado e discutido em um grande 
Seminário do Fórum Nacional das 
Entidades, na primeira quinzena de 
novembro, que vai conter todas as 
demandas do serviço público fede-
ral. Um dos temas da atividade será 
a construção da unidade do movi-
mento. Embora as demandas sejam 
diferentes, a mobilização deve ser 
conjunta. Essa unidade será decisi-
va para obtermos avanços reais em 
2015”, destacou.

Assembleias
 A partir do dia 11 de agosto, 
o presidente do Sintsep-GO, Vicen-

te Ribeiro, 
ao lado de 
vários com-
panheiros 
da direção 
da enti-
dade, vão 
fazer um 
“giro pelo 
Estado”, re-
alizando as-
sembleias 

com companheiros e companhei-
ras de todos os órgãos, preparan-
do a mobilização para a Campanha 
Salarial de 2015, dando informes e 
fazendo uma avaliação sobre como 
ocorreram as negociações com o go-
verno, desde o último Congresso da 
Condsef até o momento, abordando 
ainda as demandas judiciais ajuiza-
das pelo sindicato.
 “Se no campo Jurídico temos 

alguns avanços a comemorar, com 
um saldo de quase R$ 2 milhões em 
ações ganhas pelo Sintsep-GO, no 
campo da luta política do servidor, 
infelizmente, o cenário não é tão 
animador. As negociações com o go-
verno simplesmente não ocorreram 
em 2014. Houve alguns avanços 
pontuais numa ou noutra questão, 
retrocesso em outras – como no 
caso do Incra, por exemplo – mas 

de um modo geral, repetindo 2013, 
não foi um ano positivo para a cate-
goria”, avalia o presidente.
 “Fizemos atos, marchas e 
paralisações, cobrando do governo 
e do Congresso Nacional o cumpri-
mento dos acordos com a categoria. 
Ao mesmo, tempo tentamos mobi-
lizar o coletivo dos servidores que, 
na prática, não atendeu ao pedido 
dos sindicatos. Algumas categorias 
se posicionaram pela greve e outras 
não. Em Goiás, apenas a saúde e 
parte do MTE atendeu ao chamado, 
sendo que apenas a Cultura em nível 
nacional – mais de 901 dos trabalha-
dores se posicionaram pela greve”, 
complementa Vicente.
 De 11 de agosto até 5 de 
setembro, serão visitados 37 muni-
cípios: Jaraguá e Goianésia (11/08); 
Uruaçu e Mara Rosa (12/08); Poran-
gatu e Nova Glória (13/08); Ceres 
e Rubiataba (14/08); Itapuranga e 
Cidade de Goiás (15/08); São Luis 
de Montes Belos e Iporá (18/08); 
Piranhas e Caiapônia (19/08); Rio 
Verde e Quirinópolis (20/08); Jataí 
e São Simão (21/08); Santa Hele-
na e Palmeiras (22/08); Pontalina 
e Goiatuba (25/08); Piracanjuba e 
Caldas Novas (26/08); Catalão e Pi-
res do Rio (27/08); Morrinhos e Sil-
vânia (28/08); Inhumas e Trindade 
(29/08); Anápolis – Funasa, MTE e 
Base Aérea (01/09); Luziânia e For-
mosa (02/09); Simolândia (03/09); 
Posse e São Domingos (04/09) e 
Campos Belos (05/09).

X Congresso
 O presidente lembra ainda 
que este ano o Sintsep-GO realiza 
seu X Congresso, de 5 a 7 de dezem-
bro, no Golden Dolphin Hotel de Cal-
das Novas. “É fundamental os com-
panheiros estarem por dentro deste 
contexto político, das discussões em 
nível regional e nacional, porque 
tudo isso vai passar pelo nosso Con-
gresso. Nossa missão é construir um 
movimento coeso no Estado, envol-
vendo todos os órgãos que, embora 
tenham demandas diferenciadas, 
devem lutar juntos”, afirma.

Plenária do Sintsep-GO, realizada dia 11 de julho, no 
Auditório Costa Lima, da Assembleia Legislativa.

Luta por reajuste de benefícios será mantida até o final do ano

Avaliação das entidades que 
compõem o Fórum Nacional 
em Defesa dos Servidores e 

Serviços Públicos definiu que, até o 
final do ano, permanece fortaleci-
da a mobilização em torno de de-
mandas que não são afetadas pela 
Lei Orçamentária. É o caso, por 
exemplo, do reajuste em benefícios 
como o auxílio-alimentação. Na 
atividade, a judicialização de movi-
mentos de paralisação foi um dos 
pontos destacados que recebeu 
muitas críticas, já que o governo 

Federal tem deixado de lado o diá-
logo e optado por recorrer a Justiça 
para interromper movimentos de 
pressão dos trabalhadores. 
 Além disso, as entidades 
também vão continuar cobrando 
alteração na regra que leve em 
consideração a média dos últimos 
cinco anos da gratificação recebida 
pelo servidor para fins de aposenta-
doria. A liberação de dirigentes sin-
dicais também está entre os itens 
a serem debatidos com o governo 
e que podem ser atendidos sem 

restrições impostas pela Lei Orça-
mentária. Os servidores também 
querem priorizar o debate sobre a 
aprovação de propostas como a PEC 
555/06 e o PL 4434/08 que tratam 
do fim da cobrança de contribuição 
previdenciária sobre os proventos 
de servidores aposentados e do ín-
dice de reajuste dos benefícios pre-
videnciários, respectivamente.  
 No dia 1º de agosto, a presi-
dente e candidata à reeleição, Dil-
ma Rousseff, recebeu pessoalmen-
te, na 14ª Plenária Nacional da CUT, 

um documento com considerações 
e reivindicações apresentadas por 
entidades sindicais representativas 
de servidores federais, dentre elas 
a Condsef.

CDE
Ficou definido na última reunião do 
CDE a realização de três encontros 
nacionais de servidores da Cultura, 
Incra e Sesai neste mês de agosto. 
Antes dos nacionais, o Sintsep-GO 
realiza encontros regionais para 
discutir as demandas dos setores.

 O tesoureiro do Sintsep-GO, 
Ademar Rodrigues, lembrou a quan-
tidade de atos que foram promovidos 
pelos servidores públicos neste ano, 
até o mês de junho, ressaltando que 
todos eles contaram com a participa-
ção efetiva do Sintsep-GO. “Além dos 
atos que envolveram somente as 
direções das entidades e das assem-
bleias de base, nos órgãos em todo 
o Estado, o Sintsep-GO participou de 
dez atividades de massa, que incluí-
ram marchas a Brasília e manifesta-
ções em órgãos como Funasa, Incra 
e na Praça do Bandeirante”, disse.
 As atividades, no entanto, 
não foram suficientes para levar o 
governo Federal a uma posição de 
negociar com os servidores que, in-
felizmente, sofriam ainda este ano as 
consequências da greve de 2012, de-
vido à reposição dos dias parados na 
última greve. “Se tivemos uma lição 
a ser aprendida este ano, é que sem 
unidade de mobilização em nosso 
movimento, nossas chances de abrir 
uma negociação positiva com o go-
verno são muito pequenas. Tem que 
haver participação de todos”, avaliou 
Ademar.

Retrospectiva

Presidente do Sintsep-GO, Vicente Ribeiro, 
abre Plenária de Base do Sintsep-GO.

De cima para baixo: manifestação em Brasília; 
ato das entidades do Fogef, na Praça do Bandei-
rante; ato em frente à sede da Funasa/MS; ato 
em frente ao Ministério do Planejamento, Orça-

mento e Gestão (MPOG) e marcha à Brasília.
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Processo, que correu na esfera administrativa, está sendo também viabilizado para outros filiados aposentados e 
pensionistas que também têm direito à receber a diferença

O aposentado Elvécio Francisco 
de Miranda teve uma altera-
ção em seu salário de quase 

R$ 700,00. Embora tivesse direito 
à vantagem constante no Art. 184, 
inciso segundo, da Lei 1.711/52, o 
aposentado não estava recebendo o 
valor total que teria direito, por fa-
lha humana, ocorrida no ato de sua 

aposentadoria.
 Ele nem sequer sabia disso. 
No entanto, um levantamento fei-
to pela Diretoria de Aposentados e 
Pensionistas verificou que o filiado 
tinha direito ao benefício, e “correu 
atrás”. O Sr. Elvécio esteve na sede 
do Sintsep-GO para agradecer a con-
quista. “Eu só tenha a agradecer ao 

Sintsep-GO por essa conquista. Eu 
achei que nem tinha direito. Mas eu 
não somente tinha, como consegui 
garanti-lo”, afirmou, enquanto cum-
primentava o diretor de aposenta-
dos e pensionistas da instituição, 
Crescêncio Pinhão de Senna (foto).
 O processo, que correu na 
esfera administrativa, está sendo 

também viabilizado para outros filia-
dos aposentados e pensionistas que, 
como o senhor Elvécio, tem direito 
a receber a diferença - seja por via 
administrativa, seja por via Judicial. 
Além do valor corrigido (que saiu de 
R$ 120,38 para R$ 776,29) ele ainda 
vai receber o retroativo dos valores 
desde janeiro deste ano.

Sintsep-GO recorre em juízo para que 
Capesaúde cumpra decisão judicial

CONQUISTA

REPÚDIO

Em decisão proferida no início 
de abril pela juíza substituta do 
Tribunal de Justiça de Goiás, 

Nathália Bueno Arantes da Costa, o 
Sintsep-GO conseguiu – por via ju-
dicial – um liminar determinando a 
manutenção das mensalidades do 
Capesaúde nos mesmos patamares 
cobrados até dezembro de 2013.
 No entanto, mesmo após ser 
notificada da decisão, o plano não 
tomou providências no sentido de 
cumpri-la. Por conta disso, a asses-
soria jurídica do Sintsep-GO recor-

reu novamente ao titular da 2ª Vara 
Cível, pedindo inclusive a prisão dos 
responsáveis pela protelação do pla-
no em cumprir a decisão do juiz.
 A liminar é fruto de uma ação 
civil pública com pedido de tutela 
antecipada, proposta pelo Sintsep-
GO contra o Capesaúde (Processo 
201401106557 - 0665/14). O diretor 
jurídico da entidade, Marcos Aurélio, 
ressalta, no entanto, que esta não é 
uma decisão definitiva. “Certamen-
te o plano vai recorrer, na tentativa 
de derrubar esta liminar, o que ainda 

não aconteceu”, informa.
 O resultado, apesar de par-
cial, é uma vitória dos trabalhadores 
que merece ser comemorada. “O 
sindicato fez sua parte e a liminar foi 
concedida, até que se julgue o méri-
to. A parte ré, no caso o Capesaúde, 
foi notificada, mas está descumprin-
do a ordem judicial. Vamos continuar 
pressionando para que o plano cum-
pra o que foi estabelecido pelo juiz, 
até que se julgue o mérito da ação”, 
afirma Marcos Aurélio.

Nova portaria da Gacen traz vitórias 
importantes para os servidores

Gilberto Jorge Cordeiro, secretário-geral 
do Sintsep-GO e diretor da Condsef.

Publicada no Diário Oficial do dia 
2 de abril, a Portaria 484/2014 
– que dispõe sobre os critérios 

de concessão e pagamento da Gra-
tificação Especial de Atividade de 
Combate e Controle de Endemias 
(GECEN) e da Gratificação de Ati-
vidade de Combate e Controle de 
Endemias (GACEN), instituídas pela 

Lei nº 11.784 de 22 de setembro de 
2008 - traz dois importantes benefí-
cios para os servidores do Ministério 
da Saúde e da Funasa.
 De acordo com o secretário-
geral do Sintsep-GO, Gilberto Jorge, 
a partir desta nova portaria, a Ga-
cen/Gecen também será paga ao 
servidor que estiver em licença-prê-
mio. “Diferentemente da Portaria 
630, com a atual legislação os servi-
dores não perdem mais a Gacen, ou 
a Gecen, durante a licença-prêmio”, 
afirma o diretor.
 Além desta vantagem, a ou-

tra - bem mais expressiva - é a possi-
bilidade da incorporação integral da 
gratificação para efeito de aposen-
tadoria. “Na questão da aposenta-
doria, nós avançamos no direito de 
conquistas a integralidade. A nova 
portaria, em seu conteúdo, remete 
à Emenda Constitucional número 
47. Ou seja, lá está escrito que o ser-
vidor, ao alcançar os critérios para 
a aposentadoria, ele tem direito à 
integralidade de sua remuneração. 
O governo não vem cumprindo este 
dispositivo, sobretudo em relação 
às gratificações. Ele remete à lei es-

pecífica, para verificar se ela garante 
a integralidade. No caso da Gacen, a 
lei específica ainda não garante. No 
entanto, nós avançamos na portaria 
e, agora, o Ministério da Saúde já 
está modificando a lei para adequá-
la à portaria”, explica.
 “Nós ganhamos uma pri-
meira batalha, agora vamos para a 
segunda”, complementa Gilberto. 
Segundo ele, que também é dirigen-
te da Condsef, a minuta de modifi-
cação da Lei da Gacen/Gecen deve 
ser agora enviada pelo Ministério da 
Saúde ao Congresso Nacional.

Diretor Jurídico da entidade, Marcos 
Aurélio, esclarece sobre ação contra o 
Capesaúde, que não está cumprindo a 
liminar judicial de manutenção dos va-
lores cobrados em dezembro de 2013.

JUSTIÇA

Ação do Sintsep-GO garante correção 
em salário de aposentado

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

A direção do Sintsep-GO esteve 
presente em ato no Incra-GO, 
no dia 1º de julho, reforçando 

junto aos companheiros do órgão 
o repúdio pela atitude do governo 

em vetar o capítulo XXIV, 
do Projeto de Lei de Con-
versão (PLV) 5/2014, decor-
rente da Medida Provisória 
632/2013.
 O texto viabilizaria a 
equiparação do Incra com 
o Ibama e a reestruturação 
das carreiras “Reforma e 
Desenvolvimento Agrário” 
e “Perito Federal Agrário”. A 
decisão saiu no Diário Oficial 
da União (DOU), do último 
dia 20 de junho, com o se-
guinte texto: “A ampla revi-

são das carreiras tratadas nos dispo-
sitivos incorre em vício de iniciativa, 
violando o dispositivo do art. 61 da 
Constituição. Além disso, a medida 

provisória original previa aumen-
to de remuneração nos termos de 
acordo assinados com entidades 
representativas dos servidores. Os 
dispositivos aqui alterados pelo Pro-
jeto de Lei de Conversão significa-
riam uma variação que, em alguns 
casos, atingiriam quase 40% a mais 
na remuneração, resultando em sig-
nificativo aumento de despesa, em 
contrariedade ao previsto no art. 63, 
inciso I da Constituição”.
 Estiveram presentes no ato 
os diretores Vicente Ribeiro, Ade-
mar Rodrigues, Márcia Jorge e Cres-
cêncio Sena. Os servidores delibera-
ram ainda que todas as terças-feiras 
serão promovidas atividades de mo-
bilização no órgão. Aos servidores, 

liderados pela Cnasi e pela Condsef, 
foi recomendado que ampliem as 
mobilizações e busquem apoio para 
o atendimento das reivindicações.
 Neste mês de agosto, organi-
zados pelo Sintsep-GO, os servidores 
do Incra – assim como os da Cultura 
e da Sesai – realizam plenária para 
tirar as diretrizes de luta que serão 
encaminhadas aos encontros seto-
riais nacionais, também em agosto. 
Os encontros vão subsidiar um Se-
minário Nacional da Condsef, que 
deve ocorrer no mês de novembro, 
e que vai definir as bandeiras de luta 
e negociação para 2015.

Sintsep-GO e servidores do Incra repudiam veto ao PLV 5/2014

Servidores do Incra repudiam ato do governo Fede-
ral, que vetou o PLV 5/2014, referente à Medida Pro-
visória 632/2013, que equipararia Incra ao Ibama e 

reestruturaria duas carreiras do órgão.

Servidores do Incra repudiam veto do governo ao PLV 5/2014, referente à Medida Provisória 632/2013, que equipararia Incra ao Ibama e
reestruturaria duas carreiras do órgão

Elvécio Francisco de Miranda (à esquerda) cumprimenta o diretor 
de Aposentados e Pensionistas, Crescêncio P. Sena, agradecendo 
ao sindicato pelo empenho no reestabelecimento do seu direito.


