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Os trabalhadores em greve das quatro universidades federais do Rio de Janeiro par-
ticiparam na quinta-feira, dia 15, da Coluna da Educação, na manifestação realizada 
da Candelária à Central do Brasil que marcou na Cidade o 15M – Dia Internacional de 
Luta Contra os Atingidos pelos Megaeventos e Megaempreendimentos, organizado pela 
Associação Nacional dos Comitês Populares da Copa (Ancop), para denunciar violações 
de direitos humanos que ocorreram durante a preparação do mundial. 

Nesse dia, trabalhadores, movimentos sociais, estudantes e ativistas foram às ruas 
das principais capitais do país onde serão realizados jogos da Copa do Mundo com 
a bandeira “Copa sem povo: tô na rua de novo”. As categorias em luta, como a dos 
técnicos-administrativos das instituições federais de ensino (Ifes), dos rodoviários e dos 
profissionais de educação municipais e estaduais do Rio, cobraram dos patrões e dos 
governos o atendimento de suas reivindicações e mais verbas para a saúde e a educação.

“Copa sem povo: tô na rua de novo”

Terça-feira, dia 20: assembleia estatutária
Às 10h, em primeira convocação, e às 10h30, com qualquer quórum. Pauta: questões administrativas. 

Logo após, assembleia geral de greve. Auditório do CT. Páginas 3, 4 e 5

Foto: Renan Silva
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sequestrado pela ditadura, gerando 
a primeira greve geral estudantil 
contra o regime.

A mesa “UPP e herança da di-
tadura militar nas favelas cariocas” 
contará com a presença da mãe do 
dançarino “DG”, assassinado pela 
PM carioca no Pavão-Pavãozinho, e 
do deputado estadual Paulo Ramos, 
que apresentarão depoimentos da 
realidade da tortura nas favelas.

Haverá exibição de filmes, como 
Militares da democracia, de Silvio 
Tendler, que estará presente ao even-
to, discutindo como muitos militares 
se opuseram ao regime. O Instituto 
de História da UFRJ emitirá certi-
ficados para aqueles que acompa-
nharem no mínimo duas atividades. 
Informações face movimento cor-
rentezaufrj / correntezaufrj@gmail.
com /96903-4669.

Foto: Renan Silva

RENAN Silva

DOIS PONTOS

Dia 20, 
terça-feira

• Assembleia estatutária, no 
auditório do CT: às 10h, em pri-
meira convocação, e às 10h30, 
com qualquer quórum. Pauta: 
questões administrativas. 

Logo após, assembleia geral 
de greve. 

Para manter um estoque 
seguro durante o período da 
Copa do Mundo, o Serviço de 
Hemoterapia do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga 
Filho (HUCFF) convoca a po-
pulação para doar sangue.

O HUCFF realiza cerca de 25 
cirurgias por dia – entre cardíacas, 
ortopédicas e vasculares –, que de-
mandam um volume expressivo 
de reserva de sangue, além de 
transplantes. 

Banco de sangue do HU 
precisa de doadores

As bolsas de sangue também são 
necessárias para o atendimento de 
crianças internadas no Instituto de 
Pediatria e Puericultura Martagão 
Gesteira (IPPMG) e da Maternidade-
Escola, unidades próprias da UFRJ.

As doações podem ser feitas de 
segunda a sexta-feira, das 7h30 às 
13h30, no 3º andar do hospital.

Outras informações: 
3938-2706
hemocoleta@hucff.ufrj.br

O protagonismo da enfer-
magem no processo de cuidar e 
na segurança do paciente: este 
é o tema central da Semana de 
Enfermagem, organizada pela 
Divisão de Enfermagem do 
Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho (HUCFF), que 
será realizada entre os dias 22 e 
23 de maio, no auditório Halley 
Pacheco, no 8º andar. 

Segundo a diretora da Divi-
são, Maria Cecília Pereira Bosa, 
neste evento, realizado sempre 
no mês de maio e em espírito de 
confraternização, os profissio-
nais buscam a interação com os 
avanços científicos e tecnológi-
cos na área de saúde.

Programação
O encontro começa no dia 

22, às 8h, com inscrições. Mas 
a cerimônia será aberta às 9h, 
com a presença de autoridades 
universitárias, diretores de uni-
dades e de divisões de saúde. 

A programação científica 
segue durante toda a manhã, 
com palestras com temas como 
“Direitos e deveres do servidor 
público federal” e “Implica-
ções legais no exercício profis-
sional de enfermagem”, entre 
inúmeras outras que se suce-
dem, também no dia 23, com 
temas como “O protagonismo 
no educar e pesquisar” e “Se-
gurança do paciente”, até o 
encerramento, às 16h.

Funcionários receberão 
menção honrosa
No dia 23, entre 10h30 e 

12h, ocorrerá a apresentação 
de trabalhos científicos da 14ª 
Mostra Científica e Cultural da 
Divisão de Enfermagem, na 
portaria principal do hospital. 

No início da tarde, a partir 
das 14h, haverá um momento 
especial: uma sessão de pre-
miação e a concessão de men-
ção honrosa, pela Câmara dos 
Deputados, para os funcioná-
rios da Divisão de Enferma-
gem do HUCFF.

Semana de 
Enfermagem

Calendário 
de maio

Seminário “50 anos do golpe 
militar, para que não se esqueça 
para que nunca mais aconteça”, 
dias 20 e 22 de maio no IFCS, no 
Largo de São Francisco. O evento 
lembrará a luta contra o regime 
de exceção que mergulhou o Bra-
sil em 20 anos de obscurantismo e 
perseguição política, terrorismo de 
Estado e que, ainda hoje, tem sua 
herança marcada na vida do povo.

A mesa “Importância da luta 
armada para a derrubada da dita-
dura” mostrará como esta frente 
de atuação fortaleceu a luta pela 
democratização. Estarão presentes 
nomes como Carlos Eugênio “Cle-
mente” (codinome de guerrilheiro 
na ALN), militante que justiçou o 
empresário e torturador Henning 
Boilesen, e Edival Cajá, membro do 
Centro Cultural Manoel Lisboa, lí-
der estudantil em 1978, quando foi 

Relização

Apoio:

Tonho de Rocha Miranda, 
afilhado de Beto Sem Braço, 
convida os amigos para a ho-
menagem que ele e Priscila 
Casimiro, filha do saudoso 
compositor, irão promover no 
bar do Júlio da Penha, que fica 
na Rua do Couto, no dia 25 de 
maio, a partir das 14h, onde 
ele costumava reunir os ami-
gos para um pagode e apresen-
tar seu repertório. 

Nesse dia a rua será fecha-
da, e os organizadores contam 
com a ajuda dos amigos e ad-
miradores de Beto Sem Braço 
para realizar uma belíssima 
e merecida homenagem ao 
compositor. 

Homenagem 
a Beto Sem 
Braço
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O fotógrafo do Sintufrj, 
Renan Silva, 23 anos, conquis-
tou o terceiro prêmio do con-

Prêmio ao talento 
curso fotográfico da Coppe Viva a 
Ilha do Fundão, na categoria Vida 
no Campus, com a foto Moradores 
da Vila Residencial. O concurso 
faz parte das comemorações dos 50 
anos da Coppe, que buscou revelar 
os recantos e as curiosidades desta 
ilha carioca na qual transitam cer-
ca de 90 mil pessoas diariamente.

A premiação do concurso fo-
tográfico será realizada no dia 19 
de maio, segunda-feira, às 15 ho-
ras, no auditório da Coppe/UFRJ, 
Centro de Tecnologia 2, Cidade 
Universitária. Após a premiação 
será inaugurada a exposição das 
fotografias vencedoras e finalistas 
do concurso, no hall da entrada do 

mesmo prédio. A mostra é gra-
tuita e estará aberta para visita-
ção do público até 18 de junho.

Participaram 628 fotógra-
fos profissionais e amadores 
com 755 imagens postadas. 
Foram dois meses e meio de 
inúmeros cliques em busca dos 
melhores ângulos para retratar 
a Ilha do Fundão, sua natu-
reza, arquitetura e frequenta-
dores do campus. O concurso 
atraiu internautas,  de dentro e 
de fora da ilha, contabilizando 
mais de 11mil votos por parte 
do júri popular. A comissão jul-
gadora foi composta de profis-
sionais diversos.
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SINTUFRJ

Por que devemos participar da assembleia 
estatutária de sindicalizados

s funcionários do Sintu-
frj, através de ação judi-
cial movida pelo Sintesi, 

conquistaram junto à Justiça 
do Trabalho no dia 30/04/2014, 
o reconhecimento do contrato 
coletivo de trabalho e direito de 
implementar integralmente os 
mesmos ganhos dos TAEs, obti-
dos na greve de 2012 retroativos 
a março/13. 

A Direção do Sintufrj rea-
firma total respeito aos empre-
gados do Sintufrj, que sempre 
agregaram força de trabalho 
para o funcionamento da enti-
dade, e tem plena convicção que 
eles não são e nunca foram os 
responsáveis pela criação desde 
CCT, cabendo à categoria res-
ponsabilizar a gestão que o criou 
sem aprovação de  instância su-
perior. Entendemos ainda que 
a não negociação de um novo 
contrato é um movimento or-
questrado por empregados, que 
já no primeiro semestre dessa 
gestão exigiram o cumprimento 
do contrato coletivo de trabalho, 
deixando claro suas ideologias 
político-partidárias de oposição.

Queremos registrar que 
a gestão 2010/2012 recebeu 
como saldo R$ 600 mil reais 
em caixa, porém ao entregar 
a gestão não teve a capacidade 
política de apresentar um re-
latório contendo a situação da 
gestão administrativa e finan-
ceira da entidade, e assim as-
sumimos a entidade com uma 
dívida de aproximadamente 
um milhão. Em consequên-
cia às dívidas encontradas no 
início dessa gestão, não houve 
possibilidade de negociação 
entre as comissões (Sintufrj / 
funcionários) formadas para 
discutir a validade do contra-
to, embora o 10º CONSINTU-
FRJ/2010 já havia deliberado 
por sua anulação CONSIDE-
RANDO QUE ESTE CONTRATO 
NÃO FOI AUTORIZADO POR 
INSTÂNCIA SUPERIOR A DI-
RETORIA EXECUTIVA CON-
FORME PREVISTO NO ESTA-
TUTO DO SINTUFRJ.  

Passado o momento de 
ajuste nas contas da entidade, 
em 2014 convidamos o Sintesi 
e comissão dos funcionários 
para apresentarmos proposta 
de reposição inflacionária re-
troativa a 2013 com imediata 
implementação em folha su-
plementar e discussão de um 
novo contrato. Entretanto, la-
mentamos profundamente o 
fato da Direção do Sintesi-RJ 
em conjunto com a Comissão 

de Empregados desconsidera-
rem o esforço da Direção do 
Sintufrj em ter chamado reu-
nião com antecedência para 
apresentar a proposta, e as 
representações dos funcioná-
rios, no momento de instala-
ção da reunião, informar que 
se negavam a debater a pauta 
apresentada. No material que 
as lideranças dos empregados 
estão distribuindo fica evi-
dente a tentativa de ludibriar 
a nossa categoria informando 
que a luta é de apenas 5% de 
reajuste quando negaram pro-
posta da Direção de 11,74% 
como reposição da inflação no 
salário-base.

É fato que o salário e benefí-
cios dos funcionários deveriam 
seguir como parâmetro a base 
da malha salarial da UFRJ. En-
tretanto, em 2005 foram cria-
das várias distorções que trans-
formaram o contrato coletivo 
em instrumento político de fa-
voritismo particular de alguns. 

VOLTANDO A SITUAÇÃO JU-
DICIAL ENTRE OUTROS RE-
CURSOS APRESENTADOS PELO 
SINTUFRJ AO LONGO DOS ANOS, 
A JUSTIÇA INDEFERIU NOSSO 
PEDIDO DE PERICIAR AS CON-
TAS DA ENTIDADE A FIM DE 
COMPROVARMOS QUE AS DES-
PESAS COM PESSOAL ESTÃO 
COMPROMETIDAS EM MAIS DE 
65% DA RECEITA, E QUE O CUM-
PRIMENTO DO CCT NO TODO 
IMPLICARIA NUM DETERMINA-
DO TEMPO NA INVIABILIDADE 
DE FUNCIONAMENTO DA EN-
TIDADE PARA CUMPRIR O SEU 
PAPEL SINDICAL.

Das receitas x despesas 
da entidade
A auditoria realizada nas con-

tas da entidade no período de 2004 
a 2009 já sinalizava crescimento da 
folha de pagamento em percentuais 
opostos à arrecadação da receita. 
Consequentemente, ao longo dos 
tempos esta diferença é cada vez 
maior inviabilizando a manuten-
ção da folha por falta de aumento 
proporcional na arrecadação.

Receita: R$ 912.277,00 –
13.591 sindicalizados
Custo da folha de pagamento: 
R$ 592.980,05
Custos diversos: R$ 319.296,95

Observação: As despesas di-
versas (o que sobra) não fazem 
frente às necessidades da entidade 
deliberadas no 10º CONSINTUFRJ, 
quais sejam:

Despesas judiciais eventuais, 

atividade do calendário sindical, 
projetos das 7 coordenações, O fundo de manutenção, constru-

ção do centro de convivência, 
fundo de reserva de emergências 
e fundo de greve.

• 31% dos funcionários terão 
direito a implementação dos per-
centuais relativos ao incentivo de 
qualificação e progressão, poden-
do atingir percentuais maiores, 
uma vez que outros podem apre-
sentar requerimento a qualquer 
tempo; 

• 65% da receita estarão 
comprometidos com a folha de 
pagamento, com projeção de 
crescimento.

Dados relevantes com a aplicação da decisão judicial

O quadro de 
comprometimento 

da receita do 
Sintufrj deixa evidente 

que precisamos fazer uma 
urgente reestruturação na 

gestão da entidade.

Obs: Importante registrar que ainda temos como força de trabalho um quadro de 20- Presta-
dores de Serviço e 13- Estagiários de Direito.
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AÇÃO UNIFICADA

Os técnicos-administrativos 
da UFRJ e da UniRio, em greve, 
realizaram na quinta-feira, dia 15, 
das 10h até as 14h, uma maratona 
de atividades conjuntas que mo-
bilizou os dois campi e chamou a 
atenção da população. À tarde, as 
quatro universidades federais em 
greve participaram da manifesta-
ção no Centro do Rio de Janeiro.

A primeira atividade conjunta 
das categorias foi uma assembleia  
em frente ao Centro de Filosofia e 
Ciências e Humanas (CFCH). Após 
as primeiras inscrições, dirigentes 
da Asunirio e do Comando Local 
de Greve/Sintufrj acordaram e 
consultaram os presentes sobre a 
realização de um ato no sinal na 
Rua Venceslau Bras, proposta que 
obteve a adesão de todos. 

Avaliações
A maioria desistiu de fazer 

avaliações da greve para agilizar 
o fim da assembleia e partir para 
o ato. Somente quatro manti-
veram suas inscrições. Milton 
Madeira, da base da UFRJ-Macaé, 

Assembleia e ato da UFRJ e UniRio

recém-chegado do Comando 
Nacional de Greve/Fasubra, foi 
o primeiro a falar: “A Fasubra 
está sem direção, não houve 
cadastramento de delegados, a 
entidade é controlada pelo PSTU 
e Psol. A Federação chegou ao 

ASSEMBLEIA sob a sombra das árvores da Praia Vermelha

OSCAR, 
Asunirio

MILTON Madeira, 
CLG/Sintufrj

PAULINHO, 
CLG/Sintufrj

BOAVENTURA, 
CLG/Sintufrj

LUIZ, 
CLG/Sintufrj

RODRIGO,
Asunirio
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Panfletagem 
no sinal

Com faixas e bandeiras, 
os trabalhadores da UFRJ 
e da UniRio ocupavam 
as faixas de pedestres da 
Avenida Venceslau Brás 
assim que o sinal fechava 
para a passagem de carros 
e entregavam a motoristas, 
pedestres, passageiros de 
ônibus  a “Carta aberta à 
população” em defesa da 
universidade pública, dos 
hospitais universitários, 
contra a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares e 
por carreira, salários e con-
dições dignas de trabalho 
para toda a população. 

No carro de som, os 
militantes se revezavam nas 
mensagens à população. 
A atividade durou cerca de 
duas horas.

cúmulo de se negar a discutir 
terceirização no MEC porque a 
CUT estava presente”. 

Madeira também apontou a 
falta de prestação de contas finan-
ceiras à categoria como outro pro-
blema da atual gestão da Fasubra, 

bem como atitudes de servilidade a 
docentes. E acrescentou, depois de 
prometer que na próxima assem-
bleia a categoria saberá de muito 
mais: “Eles viajam para suas bases 
com dinheiro do Fundo de Greve 
e dizem que auxílio-alimentação, 

auxílio-creche e auxílio-saúde são 
penduricalhos e não fazem greve 
por isso”.

Luiz, da Decania do CFCH, o 
segundo orador da assembleia, 
ponderou: “Balanço da Fasubra 
deve ser feito no Congresso da 
Fasubra, que também deverá 
eleger a melhor direção. Mas neste 
momento devemos realizar o ato 
de rua”.      

“Vamos unificar essa luta e 
botar a cara dessa greve na rua”, 
completou Boaventura Souza 
Pinto. Ele também informou so-
bre a luta dos vigilantes da UFRJ: 
“Nos (CLG/Sintufrj) ajudamos 
ontem a fazer um ato de uma 
hora e meia dos vigilantes que 
estavam sem salários, porque 
terceirizada é a firma e não os 
elementos que trabalham, e logo 
a Reitoria apareceu para resolver 
o problema”.

“Hoje é um dia importante, 
porque o povo estará na rua 
demonstrando o seu descontenta-
mento com o governo”, lembrou 
Alzira, da Prefeitura Universitária.
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AÇÃO UNIFICADA

Dali, os técnicos-administra-
tivos atravessaram o campus da 
UFRJ em direção à UniRio. Com o 
carro de som ligado denunciando a 
terceirização da saúde e da educa-
ção, com faixas abertas e bandeiras 
erguidas, a categoria seguiu em 
passeata pelas ruas Lauro Müller e 
Doutor Xavier Sigaud até a Avenida 
Pasteur, que dá acesso à entrada 
principal da universidade. 

Reunidos no pátio, os traba-
lhadores realizaram um rápido 
ato, cujo objetivo era convocar 

Passeata até a UniRio
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“Estamos num momento bom da 
greve, com mais de 90% das uni-
versidades paradas, e a marcha em 
Brasília no dia 8 de maio teve par-
ticipação massiva dos trabalhadores 
da UFRJ e foi fundamental para uma 
sinalização do governo de abertura 
de negociação”, acredita a militante 
Valdenise Ribeiro, do Instituto de 
Matemática.

“Infelizmente constatei na minha 

Opiniões sobre a greve
permanência em Brasília (de 24 de 
abril a 9 de maio), representando a base 
no Comando Nacional de Greve (CNG/
Fasubra), que a Federação está sem 
direção e o CNG sem rumo. A reunião 
da Comissão Nacional de Supervisão da 
Carreira, o fechamento da entrada do 
Ministério do Planejamento e o corpo a 
corpo na Câmara Federal foram as úni-
cas atividades positivas que fizemos em 
Brasília durante o tempo em que estive 

lá”, avaliou Jorge Pierre, coordenador 
de Esporte e Lazer do Sintufrj.

“Na verdade, não há tanto interesse 
da Federação que haja negociação com 
o governo. Os dirigentes só se preocupam 
em aparecer na foto, pois até um simples 
ofício de pauta para ser protocolado no 
MEC foi enviado três vezes com data 
errada, e em um deles, inclusive, um 
secretário foi transformado em ministro 
da Educação”, disse Paulo Marinho, da 

ECO, recém-chegado do CNG/Fasubra.
“A greve é legítima e precisamos 

estar unidos para conquistar vitórias, 
mas enquanto estivermos atendendo 
aos anseios dos diretores de unidades, 
estaremos enfraquecendo o movimento. 
Só unidos arrancaremos do governo 
recursos para a educação pública de 
qualidade”, afirmou Edmilson Pereira, 
técnico-administrativo do Colégio de 
Aplicação da UFRJ. 

a comunidade universitária a 
participar das manifestações da 
Candelária à Central do Brasil. 
Priscila, representante do DCE, 
saudou os grevistas: “O DCE da 
UniRio apoia incondicional-
mente a greve de vocês, porque 
sente na pele a precarização das 
universidade. O bandejão está 
pronto, mas não inaugura. Já 
fizemos várias mobilizações, e 
no dia 21 estamos juntos com a 
paralisação do Andes”. 

“É importante esse ato de 

unidade, porque quem vai para o 
Comando Nacional de Greve está 
sem fazer nada. Portanto, precisa-
mos construir de fato uma greve. 
É do nosso interesse construir de 
verdade uma greve que trate da 
pauta dos técnicos-administrativos 
e dos terceirizados, que trate da 
luta da Diseg, pois a toda hora 
ouvimos dizer que o cargo de 
vigilante está extinto. Mas nós 
não aceitamos processo de tercei-
rização e continuaremos lutando 
contra o processo de terceirização”, 

afirmou Milton Madeira, da base 
da UFRJ-Macaé.

Fábio Marinho, da Escola de 
Serviço Social da UFRJ, contrapôs: 
“Em nome do Sintufrj Vermelho, 
quero dizer que realizamos um 
ato na medida das nossas pernas, 
e deixamos claro para a popula-
ção que a culpa do transtorno não 
é nossa, mas do governo, que não 
nos chama para negociar. Este era 
um espaço de unidade e não de 
discussão de questões internas do 
movimento sindical”.

“Foi um ato qualitativo, pois 
chamou a atenção para a greve 
dos trabalhadores das quatro 
universidades e agradeço a opor-
tunidade de estar com os com-
panheiros, e proponho que seja 
levada ao Comando Estadual 
de Greve Unificado a proposta 
de realização de uma reunião 
em auditório fechado para se 
debater a sério a nossa greve”, 
propôs Paulo Cesar Marinho, 
da Escola de Comunicação 
da UFRJ. 
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1º DE MAIOINFORMES JURÍDICOS

 Conforme deliberação da reunião ampliada extraordinária do Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos 
(Cnasp), no dia 25 de abril, em Brasília, foi protocolado no dia 29, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), requerimento firmado por diversas entidades de classe solicitando a adequação do procedimento da administração 
federal à recente Súmula Vinculante 33 do STF, que trata da aposentadoria especial, bem como solicitada uma reunião entre 
as entidades do funcionalismo e o MPOG.

Súmula Vinculante 33, do Supremo Tribunal, determina 
aplicação das regras do Regime Geral de Previdência 
aos servidores públicos – Repercussão na aplicação da 
Orientação Normativa 16, de 23/12/2013

publicação no dia 24 de 
abril da Súmula Vin-
culante 33, apreciada e 

aprovada pelo Supremo Tribunal 
Federal em sessão realizada no 
dia 9 de abril de 2014, apresenta 
novas perspectivas aos servidores 
públicos que trabalham em ativi-
dades insalubres e perigosas, no 
que diz respeito à conversão de 
tempo estatutário trabalhado em 
condições especiais para comum.

Até dezembro de 2013, a 
UFRJ vinha aplicando normal-

mente a Orientação Normativa 
nº 10/2010, do Ministério do 
Planejamento, editada após 
vitória no mandado de injun-
ção e efetuando a conversão do 
tempo estatutário trabalhado 
nessas atividades nocivas à saú-
de para tempo comum, consi-
derando-o para aposentadoria e 
abono de permanência.

Em 23 de dezembro de 2013, 
foram editadas duas orienta-
ções normativas pelo Ministério 
do Planejamento para tratar 

da conversão de tempo celetista 
(ON 15/2013) e estatutário (ON 
16/2013), o que levou a adminis-
tração a suspender os processos 
de concessão de aposentadoria e 
de abono de permanência, tem-
porariamente, para adequação às 
referidas normas administrativas.

Imprescindível destacar, em 
primeiro lugar, a autonomia uni-
versitária consolidada no artigo 
207 da Constituição Federal. Em 
segundo lugar, a violação do di-
reito adquirido, do princípio da 

segurança jurídica e da legalida-
de, considerando que as referidas 
orientações normativas afrontam 
diretamente diversos dispositivos 
constitucionais.

A título ilustrativo, a alegação 
da administração para alterar a 
ON 16/2013 era, em resumo, que 
o STF havia manifestado alteração 
de entendimento, vedando prin-
cipalmente a conversão de tempo 
em atividade insalubre em tempo 
comum, violando diretamente o 
parágrafo 4º do artigo 40. 

Pois bem, tramitando desde 
2009, a Proposta de Súmula Vincu-
lante 45 (PSV 45), de autoria do Mi-
nistro Gilmar Mendes, com o texto 
original que limitava a fixação de 
entendimento do STF tão somente 
à aplicação do artigo 57, parágrafo 
1º, da Lei nº 8.213/91 (aposentado-
ria especial), foi levada a plenário. 
Após acalorado e longo debate, di-
vulgado amplamente pela TV Jus-
tiça, a PSV 45 foi aprovada, com 
redação diferenciada e ampliada. 
Veja a seguir o quadro:

Redação original da PSV 45  
“ENQUANTO INEXISTENTE A DISCIPLINA ESPECÍFICA SOBRE APOSENTA-

DORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 40, § 4º 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIO-
NAL N. 47/2005, IMPÕE-SE A ADOÇÃO DAQUELA PRÓPRIA AOS TRABALHADO-
RES EM GERAL (ARTIGO 57, § 1º DA LEI N. 8.213/91)” 

Súmula Vinculante 33
“APLICAM-SE AO SERVIDOR PÚBLICO, NO QUE COUBER, AS RE-

GRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE APOSEN-
TADORIA ESPECIAL DE QUE TRATA O ARTIGO 40, § 4º, INCISO III DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ATÉ A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ES-
PECÍFICA.”

Data de aprovação - Sessão plenária de 09/04/2014 - Fonte de publicação - DJe nº 77 de 24/4/2014, p. 1. DOU de 24/4/2014, p. 1. - Referência legislativa - Constituição Federal de 1988, art. 40, § 4º, III. Lei nº 8.213/1991, art. 57 e 58.
(obs: COLUNA “PSV” deve ficar ao lado da COLUNA “SÚMULA VINCULANTE” para demonstrar a diferença na redação). 

Em que pese a aparente 
sutileza na alteração da reda-
ção, seu conteúdo, permeado e 
complementado pelos debates 
e exposições dos ministros par-
ticipantes da sessão, demons-
tra claro posicionamento da 
Suprema Corte sobre o tema, o 
que possui repercussão direta 
sobre a Orientação Normativa 
16/2013.

Consolidado o entendi-
mento consensual que levou à 
alteração e aprovação da Sú-
mula Vinculante 33, resta evi-
denciada que a conversão de 
tempo especial em comum não 
está vedada pela Constituição e 
tampouco é o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal.

Além disso, considerando 
que o parágrafo 1º do artigo 
201 e o parágrafo 4º do artigo 
40, ambos da Constituição Fe-
deral, possuem mesmo texto, 
resta evidente que a aplicação 
da Lei nº 8.213/91, em especial 
os artigos 57 e 58, contempla 
não só a aposentadoria espe-
cial, como também a contagem 
desse tempo trabalhado em 
condições nocivas à saúde de 
forma diferenciada, ainda que 
para qualquer outro benefício, 
seja aposentadoria comum ou 
abono de permanência.

Dessa forma, estar-se-á pre-
servando o tratamento igual en-
tre trabalhadoras e trabalhadores 
com iguais condições precárias de 

trabalho que ameaçam sua saúde.
Pode-se questionar, todavia: 

mas a redação deixa ampla a 
aplicação quando diz “no que 
couber”. Entretanto, isso não 
exclui, por óbvio, a contagem 
diferenciada do tempo especial 
trabalhado em condições nocivas 
à saúde, e sim regras específicas 
que só se aplicam para o regime 
geral (p. ex. parágrafos 6º, 7º e 8º 

do artigo 57 da Lei nº 8.213/91).
Portanto, com a aprovação 

e publicação da Súmula 33, 
que vincula a Administração 
Pública a seu cumprimento, 
a ON 16/2013 passa também a 
contrariar frontalmente orien-
tação jurisprudencial do Su-
premo Tribunal Federal.

Em reunião realizada no 
último dia 25 de abril, em Bra-

sília, advogados e dirigentes de 
entidades sindicais presentes, 
entre eles representantes do 
Sintufrj, firmaram ofício, que 
foi encaminhado e protocola-
do em 29/4/2014 ao Ministério 
do Planejamento, pleiteando 
a suspensão imediata da apli-
cação dos artigos 24 e 27 da 
Orientação Normativa 16, bem 
como a realização de reunião 

urgente com o MPOG para tra-
tar do tema.

Com mais esta vitória, no-
vamente no Supremo Tribunal 
Federal, já que o mandado de 
injunção determinava a apli-
cação integral do artigo 57 da 
Lei 8.213/91, que inclui a con-
versão, pelo menos até a regu-
lamentação da matéria, a luta 
ganha novo estímulo.

Entenda o que é 
Súmula Vinculante 
e qual o efeito

Expediente de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez identifica reiteradas 
decisões sobre mesma matéria de natureza constitucional, aprovar súmula, cuja obrigato-
riamente vincula a Administração Federal, Estadual e Municipal sobre o tema, previsto no 
art. 103- A da Constituição Federal.

Reunião com o MPOG dia 29

A reunião foi agendada para o dia 29 de maio, às 15h, na SRT/MPOG.

A



 

UFRJ

Vigilantes 
terceirizados sem 
salários 
param Fundão  

á dois meses sem salá-
rios, os vigilantes tercei-
rizados da UFRJ contra-

tados por meio da empresa Front 
só saíram do sufoco depois que 
cruzaram os braços e fecharam 
um dos acessos de saída da Ci-
dade Universitária para a Linha 
Vermelha, na quarta-feira, dia 
14. Em virtude da ação desses 
trabalhadores, as aulas dos cur-
sos noturnos foram suspensas 
na universidade. Durante todo o 
dia a mobilização dos vigilantes 
contou com o apoio político e 
logístico do Sintufrj.

Já está virando rotina na 
UFRJ as paralisações de traba-
lhadores terceirizados por falta 
de pagamento de salário, de 
condições humanas de trabalho 
e de respeito a direitos trabalhis-
tas. Mas dessa vez não parou o 
pessoal de serviços gerais, mas 
cerca de 120 vigilantes que 
atuam na Reitoria, Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), HU, 
Centro de Tecnologia e Prefei-
tura Universitária. 

Manifestação na 
Reitoria e fechamento 
da via obriga 
empresa a pagar 
Cansados de esperar por 

uma solução, na quarta-feira 
a primeira ação dos vigilantes 
foi ocupar o salão do segundo 
andar da Reitoria  e realizar uma 
manifestação, com o apoio do 
Sintufrj. Lá estavam presentes os 
coordenadores Francisco de Assis, 
Francisco Carlos, Boaventura de 
Souza Pinto e Rubens Nascimen-
to, e apoiadores. 

Uma comissão, formada por 
cinco vigilantes e dirigentes do 
Sintufrj, foi recebida por repre-
sentantes do Gabinete do reitor 
e da Pró-Reitoria de Gestão e 

Governança, que apresentaram 
comprovantes do pagamento do 
contrato com a empresa Front, 
para provar que a universidade 
não tinha responsabilidade pelo 
atraso no pagamento dos salários.  

Mas, para os trabalhadores, 
a explicação da UFRJ não resol-
via o problema deles. Diante da 
falta de perspectiva, decidiram 
fechar vias do Fundão para cha-
mar atenção para o drama que 
viviam. Eles saíram em passeata 
até o CCS e fecharam o acesso 
à Linha Vermelha (na saída da 
Prefeitura Universitária) por 
quase duas horas. 

Os vigilantes estavam deci-
didos a manter a paralisação 
até receber os atrasados. Mas 
logo apareceu um responsável 
pela Front para negociar com 
os trabalhadores. Depois de 
uma rápida assembleia, eles 
aceitaram a proposta de esperar 
no máximo até o dia seguinte 
para o dinheiro entrar na conta 
e desobstruíram a via. Mas não 
demorou muito e comemora-
ram a vitória da mobilização, 
pois os salários foram integral-
mente depositados.

Além de mal pagos, convivendo com condições humilhantes 
de trabalho e sem direitos trabalhistas básicos respeitados, os 
trabalhadores terceirizados da UFRJ ainda têm que fazer greve 
para receber pelos meses trabalhados. Até quando esse 
modelo de terceirização será admitido pela Reitoria?

Na sexta-feira, dia 16, estava 
prevista a realização de uma 
reunião da comissão dos vigi-
lantes com o Sintufrj para dar 
continuidade à discussão das 
outras reivindicações da catego-
ria, como, por exemplo, reajuste 
de 10%, condições de trabalho e 
pagamento de adicional de pericu-
losidade e insalubridade para os que 
trabalham nos hospitais.

Outras 
reivindicações

H

MOMENTO  de 
ocupação da Reitoria

COMISSÃO e Sintufrj conversam com representantes da Administração Central

VIGILANTES decidem bloquear a via de acesso à Linha Vermelha 

TUMULTO no trânsito na Cidade Universitária apressa chegada de representante da 
empresa com proposta de pagamento imediato dos salários atrasados. Dinheiro entra na 
conta no mesmo dia e a paralisação termina. Mas as aulas da noite são suspensas
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BOLA NA TRAVE

A Copa do Mundo está aí, e por 
esta razão vale a pena a leitura (ou 
releitura) destas matérias publica-
das na revista CartaCapital. 

Um dia a máscara cai. Pode 
até desbotar, como a base de pó de 
arroz aplicada ao rosto de Carlos 
Alberto, jogador do Fluminense na 
década de 1910. Em uma partida 
contra o América do Rio de Ja-
neiro, o atleta mulato foi alvo da 
torcida adversária quando o suor 
derreteu seu disfarce de “respei-
tável homem branco”, condição 
exigida para atuar nos campos de 
um Campeonato Carioca elitiza-
do, frequentado por moças e ra-
pazes da alta sociedade.  Quando 
a moda ludopédica se espalhou 
pelas favelas e subúrbios cariocas, 
o escritor Lima Barreto, mulato e 
avesso aos circuitos aristocráticos, 
criticou a coqueluche importada 
“por intermédio dos arrogantes e 
rubicundos caixeiros dos bancos” 
do Reino Unido. Não teve tempo 
de acompanhar as diabruras de 
Maravilha Negra, Diamante Negro 
e Pelé, entre tantos craques de pele 
escura que reinventaram o jogo 
bretão.

O futebol pentacampeão sem-
pre teve um ídolo preto ou mulato 
à frente de suas conquistas: Didi em 
1958, Garrincha em 1962, Pelé em 
1970, Romário em 1994 e Ronal-
do em 2002. Para a Copa de 2014, 
Neymar, também negro (embora 
não se considere), desponta como 
protagonista da seleção. Tantas gló-
rias não foram, porém, capazes de 
eliminar o preconceito. A máscara 
que escondia o racismo, moldada 
em torno de uma suposta democra-
cia racial, não consegue mais blin-
dar seus adeptos. Brucutus cada vez 
mais barulhentos destilam discur-
sos de ódio contra médicos cuba-
nos, adolescentes dos rolezinhos ou 
um menor amarrado a um poste 
por um grupo de justiceiros. Não 
seria diferente no esporte.

Em 5 de março, cerca de 20 tor-
cedores do Esportivo, time gaúcho 
de Bento Gonçalves, exibiram suas 
verdadeiras faces. O grupo atacou o 
árbitro Márcio Chagas da Silva por 
causa da cor de sua pele. “Macaco”, 
“negrão imundo” e “vagabundo” 
foram apenas alguns dos impropé-
rios ouvidos por Chagas. Ao chegar 
ao estacionamento privativo do es-
tádio, encontrou seu carro coberto 
de cascas de banana. Ao dar a par-
tida no veículo, duas frutas caíram 
do cano do escapamento. No dia se-
guinte, o volante Arouca foi agredi-
do. Autor de um golaço de voleio na 
partida contra o Mogi-Mirim, time 
do interior de São Paulo, o camisa 
5 do Santos foi chamado de “ma-
caco” por um torcedor enquanto 

Afirmação é do ex-presidente 
da Comissão de Direitos Humanos 
da OAB e primeiro negro a ocupar 
o cargo na instituição. Fifa e CBF 
deveriam ser mais duras, diz ele.

Pelé, Garrincha e Eusébio en-
frentaram o mesmo racismo que 
enfrentam hoje Tinga, Arouca e 
Neymar. É o que afirma o ex-pre-
sidente da Comissão de Direitos Hu-
manos da OAB, Hedio Silva Junior. 
O advogado ainda critica a falta de 
ações por parte de entidades como 
Fifa e CBF e afirma que as campa-
nhas promovidas pelas federações 
ficam no campo institucional e 
têm valor meramente simbólico. 
“É preciso comprometer o torce-
dor”, afirma.

Silva Junior foi o primeiro a 
ocupar o cargo na instituição e 
diz que o combate ao racismo no 
Brasil ainda se faz no campo ins-
titucional. “As campanhas não são 
o bastante. Elas são positivas, mas 
elas têm mais um caráter simbóli-
co, falta conteúdo”, diz ele. “O que 
há de novo é a visibilidade que se 
dá para o tema e também, até por 
esse motivo, a posição das vítimas 
mudou: antes se silenciavam, hoje 
protestam.”

Propostas mais concretas no 
combate ao racismo precisariam 
entrar na discussão política, diz 
Silva, que também é coordenador 
do Programa “Direito e Relações” 
do Centro de Estudos das Relações 
do Trabalho (Ceert). “Eu mesmo 
sugeri à Ministra da Secretaria de 
Política de Promoção da Igualda-
de Racial, por exemplo, que seja 
feito um pacto com as torcidas or-
ganizadas. Ainda mais hoje, com 
o apoio das redes sociais, elas têm 
uma força muito grande e podem 
ser agentes importantes contra o ra-
cismo”, afirma. “os compromissos 
da CBF e da Fifa estão no plano ins-
titucional, é preciso comprometer o 
torcedor individualmente.”

Silva Junior também defende 
uma punição mais rigorosa aos 
clubes e torcedores. “Há ainda hoje 
uma sensação de impunidade em 
torno desse tema, que encoraja o 
racismo”, diz.

E na Copa do Mundo, o Bra-
sil está preparado para conter as 
manifestações de racismo durante 
a Copa? “Não, eu temo que não”, 
afirma o advogado. “Eu temo que 
essas manifestações se aprofundem, 
porque elas tendem a se reproduzir. 
Ainda há tempo para se realizar 
uma ação mais coordenada e mais 
eficaz, mas isso depende de vontade 
política, especialmente do governo 
federal”.

O RACISMO entra em campo
concedia entrevistas.

Felizmente, foi-se o tempo em 
que os atletas negros se intimida-
vam. Arouca afirmou, por meio de 
nota, que o futebol é “um espelho 
da nossa realidade”. Declarou-se 
orgulhoso de suas origens africanas 
e lembrou a trajetória de sucesso 
de Leônidas da Silva, Romário e 
Pelé, responsáveis por “algumas 
das páginas mais bonitas da histó-
ria da Seleção”. Na mesma linha, 
Chagas resolveu vir a público. Em 
entrevista a CartaCapital, o árbitro 
defende a responsabilidade do clube 
em relação aos torcedores racistas e 
a necessidade de campanhas de 
educação para reduzir o precon-
ceito. “Entre os agressores, havia 
homens, mas também crianças e 
adolescentes. Esses meninos nada 
mais são do que reflexo dos seus 
responsáveis. Assim se constroem 
futuros racistas.” O regulamento 
lhe permitiria suspender a partida 

“Brasil não está pronto 
para combater o 
racismo na Copa”

caso testemunhasse os atos discri-
minatórios durante o jogo. Mas o 
grupo, diz, aproveitava justamente 
as interrupções para ofendê-lo.

Não é a primeira vez que ár-
bitros sofrem preconceito na Serra 
Gaúcha. Em 2005, o próprio Cha-
gas foi chamado pelo então técnico 
do Encantado, Danilo Mior, de “ne-
grão coitado”. Em 2006, foi nova-
mente insultado por torcedores na 
região. “Todos os casos em que fui 
vítima de racismo ocorreram na 
Serra Gaúcha. São comuns essas 
manifestações em cidades como 

Bento Gonçalves, Caxias, Farroupi-
lha e Garibaldi”, garante o árbitro, 
que diz nunca ter sido insultado ao 
apitar jogos do Campeonato Bra-
sileiro. Ao chegar em casa, pensou 
em abandonar o apito. Mas ao de-
parar-se com o filho Miguel, de 10 
meses, emocionou-se e mudou de 
ideia. “Seria uma besteira desistir 
de algo que gosto por causa de 20 
infelizes”, afirma. “Não poderia ser 
covarde. Mais adiante pode aconte-
cer com o meu filho e quero que ele 
tenha uma postura firme e encare 
os fatos de frente.”




