
As mobilizações devem continuar. 
Essa foi a avaliação de dirigentes da ca-
tegoria em todo o país, especialmente 
após a reunião com o presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), ocorri-
da no dia 8, em Brasília. Por isso, neste 
sábado (18), às 14h, no auditório do 
Sintrajud, haverá assembleia geral da 
categoria, quando serão definidos os 

próximos passos da mobilização em 
São Paulo. 

Os servidores realizam também, na 
quarta-feira (15) uma manifestação 
em frente ao TRE-SP contra a violação 
do direito de greve e em defesa da re-
posição salarial da categoria. Participam 
servidores das Justiças Eleitoral, Traba-
lhista e Federal. Caravanas do interior e 

da Baixada Santista vão se juntar aos co-
legas da capital. Outras entidades, como 
sindicatos e centrais sindicais, também 
confirmaram presença. Participam 
também Marcus Orioni, professor da 
Faculdade de Direito da USP, e Jorge 
Souto Maior, magistrado e professor 
livre docente de direito do trabalho 
brasileiro na USP.

Pressão total pela 
reposição salarial e 

respeito ao direito de greve
15/10. 14h. Ato em frente ao TRE 

(Rua Francisca Miquelina, 123)
18/10. 14h. Assembleia geral no Sintrajud 

(Rua Antonio de Godoy, 88. 15º andar)
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Concursados do TRT-2 pressionam
pela criação de vagas

Comissão de aprovados pede empenho da presidência na aprovação de anteprojeto no CSJT

Até sexta-feira (17) estão abertas as inscrições 
de candidatos à direção de base do Sintrajud. To-
dos os servidores associados podem se inscrever, 
devendo preencher formulário próprio disponível 
no site do Sintrajud ou na secretaria do sindicato. 
Os eleitos serão os representantes oficiais da cate-
goria nos locais de trabalho.

Após preenchimento, o documento deve ser 
enviado à sede do Sintrajud (Rua Antonio de 
Godoy, 88 – 16ª andar, Centro/SP – CEP: 01034-
000), pessoalmente ou através de terceiros ou por 
carta. Os candidatos de fora da capital poderão 
mandar sua inscrição por carta, devendo, antes, 
enviar uma cópia para o sindicato, por fax (11 - 
3225-0608), obedecendo ao prazo de inscrição. 
Após o envio, confirmar recebimento na Secreta-
ria com a funcionária Juliana Silva.

Sobre a votação
Os associados terão direito de eleger, em seus 

respectivos locais de trabalho, dentre os associa-
dos neles lotados, diretores de base na seguinte 
proporção: 

* 10 a 25 associados podem eleger 1 diretor 
de base

* 26 a 75 associados podem eleger 2 direto-
res de base

* 76 a 100 associados podem eleger 3 diretores 
de base

* Acima de 100 associados podem eleger mais 
1 diretor de base a cada 100 ou fração. 

* Com menos de 10 associados, poderá ser elei-
to 1 diretor de base, desde que o número de asso-
ciados no fórum (prédio), corresponda a no míni-
mo 50% ou mais da lotação do fórum ou prédio. 

Eleição da Diretoria de Base: inscrições 
até sexta-feira (17)

Os eleitos serão os representantes oficiais da categoria
nos locais de trabalho

O Sintrajud, juntamente com a  
CSP-Conlutas, inicia uma campanha de 
arrecadação de computadores usados, que 
serão utilizados em projetos de inclusão di-
gital voltados para jovens de acampamen-
tos ligados a Federação dos Empregados 
Rurais Assalariados do Estado de São Paulo 
(Feraesp), entre eles a Ocupação Plínio de 
Arruda Sampaio, na zona sul.

Quem puder ajudar, entre em contato 
com a secretaria do Sintrajud, para combi-
nar a logística de entrega dos equipamen-
tos. O Sintrajud funciona de segunda a sex-

Campanha de doação de computadores
Equipamentos serão doados para projetos de inclusão digital

Para comemorar o dia do servidor 
público, celebrado em 28 de outu-
bro, o Sintrajud convida servidores 
todo o estado e seus familiares para 
um almoço na Barraca de Praia do 
Sindicato, em Santos, no sábado, 1º 
de novembro. A barraca fica na praia 
de Aparecida, próxima ao canal 6 e à 
Escolástica Rosa. 

A celebração é um brinde do Sin-
trajud em homenagem aos servido-

res que diariamente se empenham 
por um serviço público de qualidade

A celebração vai das 13h às 16h, 
com peixe na brasa, opções vegeta-
rianas, sobremesa e música ao vivo. 
Quem quiser participar, deve confir-
mar presença e fazer a sua adesão na 
Subsede de Santos (13-3238-3807), 
na sede de São Paulo (11-3222-5833) 
ou ainda pelo e-mail: sintrajudsan-
tos@sintrajud.org.br. Participe! 

Dia do Servidor Público será comemorado 
na Barraca de Praia, em Santos

Sintrajud promove almoço no dia 1º de novembro para 
comemorar a data. Participe! 

Sócio: R$ 20,00 (com direito a um acompanhante por R$ 20,00)
Não sócio: R$ 30,00 (bebida à parte)
Crianças até 8 anos não pagam. De 8 a 12 anos pagam meia. 

Convites: 

ta, 10h às 19h. Telefone: (11) 3222-5833. 
Procurar Isabela ou Juliana. 

Candidatos aprovados no últi-
mo concurso para o TRT-2 cria-
ram uma comissão para pedir a 
criação de mais vagas no Tribunal.

A comissão pede o apoio da pre-
sidência do TRT para a aprovação 
de um anteprojeto de lei que cria 
1.052 vagas na Justiça Trabalhista 
da 2ª Região. O pedido ingressou 
no Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) em 2012, mas teve de ser 
readequado à Resolução CNJ nº 
184/13, que no final do ano pas-
sado fixou critérios para a análise 
dos pedidos de criação de vagas.

A nova proposta do TRT-2 se 
arrasta desde agosto no Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT). O pedido está na Coorde-
nadoria de Gestão de Pessoas do 
CSJT, que tem até abril de 2015 para 
analisá-lo. Os anteprojetos apresen-
tados pelo TRT-15 e pelo TRT-18 
estão tendo tramitação bem mais 
acelerada, graças à atuação dos pre-

sidentes desses tribunais: o do TRT-
15 está no CNJ e o do TRT-18 já 
chegou à Câmara dos Deputados.

Apoio do sindicato
O Sindicato ajudará a comissão a 

pressionar a presidência do Tribunal, 
o CSJT, o TST, o CNJ e a Câmara.

“Não estamos lutando apenas 
para sermos nomeadas”, afirma 
Renata Viana, da comissão de 
aprovados no último concurso. 
“[A criação de vagas] é do interes-
se de toda a sociedade, porque há 
processos que duram muito tem-
po e as varas estão abarrotadas.”

Além de ser o maior tribunal tra-
balhista do país, o TRT-2 é o que 
apresenta a maior produtividade. 
No entanto, o Sindicato tem apon-
tado que o excesso de trabalho e a 
pressão dos diretores induzem os 
servidores a fazer horas extras e até 
a trabalhar aos sábados sem rece-
ber nenhuma contraprestação.

Produtividade do TRT-2 é a maior do país
168 processos baixados por servidor

Índice de Atendimento da Demanda em 2013: 115% 

Fonte: Relatório Justiça em Números 2014 - Conselho Nacional de Justiça



Na manhã da terça-feira (14), servidores da JT Santos realizaram um ato 
e fizeram um minuto de silêncio em memória da colega Amanda Pris-
cila Costa. Além do luto, os servidores fizeram um chamado à luta em 
defesa da saúde dos servidores e por melhores condições de trabalho. 
A diretora do Sintrajud, Lynira Sardinha, enfatizou que “a perda destes 
três colegas deve nos estimular a fortalecer a luta em defesa de todos 
aqueles que dedicam a vida para construir o Judiciário brasileiro.”

Luto e Luta é a mensagem do ato pela vida em Santos

A trágica morte de três servido-
res da Justiça do Trabalho em São 
Paulo, duas delas ocorridas no lo-
cal de trabalho, nos faz refletir: o 
que está acontecendo em nossos 
tribunais? O que estamos fazen-
do das nossas vidas? Os questio-
namentos deram o tom do ato 
ocorrido nesta terça-feira (14), 
no saguão do Fórum Trabalhista 
Ruy Barbosa. 

Centenas de servidores partici-
param da atividade, um dia após a 
morte da servidora Amanda Pris-
cila Santos Costa, que atentou con-
tra a própria vida dentro do Ruy 
Barbosa. No período de um mês, 
outros dois trabalhadores da JT, 
Erica Yamamoto e Edélcio Ribeiro, 
também perderam a vida de ma-
neira semelhante.  

O chamado à solidariedade 
dentro do ambiente de traba-
lho permeou todos os discursos. 
“Não foi o assédio que aumentou, 
foi a solidariedade que desapare-
ceu. O que nós fazemos quando 
vemos um colega ser assediado? 
Abaixamos a cabeça. Ficamos 
presos em nossa individualida-
de”, ressaltou a oficial de justiça 
do TRT Sandra Duarte.  

“Não estamos nos olhando como 
uma categoria que sofre as mes-
mas mazelas. Não podemos nos 
omitir de ajudar uns aos outros”, 
reforçou Angélica Olivieri, dire-
tora do Sintrajud e servidora da 
Justiça Federal, que recentemente 
também registrou duas tentativas 
de suicídio.

Uma mensagem?
Natural do Rio Grande do Nor-

te, Amanda chegou ao Fórum Ruy 
Barbosa em agosto. Era filha úni-
ca e tida pelos colegas como uma 
pessoa alegre, simpática, com 
vontade de aprender. “Ela cumpri-
mentava a todos, conversava. Só 
Deus sabe o que se passava com 
ela”, contou Marcelino, colega da 
mesma vara. 

Embora não se saiba a moti-
vação para o ato de Amanda, de 
maneira geral o suicídio no local 
de trabalho pode ser um alerta 
de que algo não vai bem. “O ato 
pode não estar relacionado ao 
trabalho, mas é a ponta de um 
iceberg, tem muito mais embai-
xo”, disse Daniel Luca, psicólogo 
e assessor do Sintrajud.

O dia a dia nos tribunais tem le-
vado servidores ao adoecimento e 
afastamento. Durante o ato, mui-
tos relataram situações de assédio 
moral e de opressão. 

Reunião com a presidência 
No mesmo dia em que Aman-

da morreu, diretores do Sintrajud 
se reuniram com a presidência do 
TRT-2 para definir, em um trabalho 
conjunto, medidas emergenciais 
para a saúde dos trabalhadores.

Os dirigentes solicitaram que o 
expediente da terça-feira come-
çasse às 13h e que fossem sus-
pensos os trabalhos na 62º vara, 
na qual Amanda trabalhava. No 
entanto, a presidente do TRT-2, 
Sílvia Regina Devonald, consi-

Ato pede a união dos servidores
No Fórum Ruy Barbosa, a terça-feira (14) foi de luto e revolta pela morte da servidora Amanda Priscila Costa

derou que não seria viável sus-
pender os trabalhos do Tribunal, 
dado o grande número de audi-
ências. O Sintrajud não concor-
da com essa postura e lamenta a 
decisão da presidente.

O Sindicato obteve da presidên-
cia o agendamento de uma nova 
reunião, no dia 5 de novembro, 
quando serão discutidas a implan-
tação de um programa permanen-
te de saúde, a democratização da 
gestão do Tribunal e outras medi-
das para melhorar as condições de 
trabalho dos servidores.

Ato de repúdio
Ainda na segunda-feira, enquanto 

os servidores lamentavam nas redes 
sociais a morte de sua colega de tra-
balho, a juíza da 26ª vara, Elisa An-
dreoni, publicou em sua página do 
Facebook uma desagradável e des-
respeitosa mensagem sobre a morte 
de Amanda. 

Indignados com a atitude, ao final 
do ato os servidores realizaram um 
protesto em frente à 26ª vara e, em 
uma só voz, leram um texto em ho-
menagem à Amanda Priscila, escrito 
pelo colega Tauff Ganem de Abreu. 

Fotos: Joca Duarte

Vai ter luta e mobilização na-
cional no Judiciário Federal e no 
MPU ainda antes do segundo tur-
no das eleições. O objetivo é pres-
sionar o governo Dilma Rousseff 
(PT) e o Supremo Tribunal Fe-
deral a negociarem e acordarem 
uma solução para a questão sala-
rial da categoria.

A partir de decisões de as-
sembleias em alguns estados, a 

direção da federação nacional 
(Fenajufe) e de sindicatos apro-
varam o indicativo de atos e pa-
ralisações de 24 horas nos esta-
dos nos dias 15 e 22 de outubro 
– nesta última data, haverá ain-
da uma manifestação conjunta e 
nacional em Brasília.

As manifestações vão voltar a 
defender os projetos de reajustes 
salariais, a data-base, a isonomia 

entre chefes de cartórios e repu-
diar os ataques ao direito de greve 
– como o que se passou no TRE 
de São Paulo.

As direções sindicais analisam 
que o momento pode ser espe-
cialmente decisivo, já que o go-
verno acena com o início de uma 
negociação e com a apresentação 
de uma possível contraproposta. 
Mas, por outro lado, até agora não 

há nada de concreto ou assegura-
do. A tendência, avaliam muitos 
servidores, é de manutenção da 
política que já acumula oito anos 
de perdas salariais e é por isso que 
as mobilizações nesta reta final 
que antecede as eleições podem 
ser fundamentais para forçar o 
governo e o STF a fecharem um 
acordo que respeite as reivindica-
ções dos trabalhadores.  

Vai ter luta e mobilização em todo o país

14.09.14 - Vestidos de preto, servidores homenageiam a colega, fazem uma reflexão sobre as condições de trabalho e protestam contra atitude da juíza Elisa Andreoni
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Manifestações de 
apoio aos servidores 

do TRE-SP

Liminar do TRF-3 negou a existência 
do direito de greve, diz Souto Maior

Magistrado trabalhista e professor da USP fala sobre a decisão do tribunal que inviabilizou a greve no TRE-SP

Domingo, 28 de setembro. Acionado pela 
Advocacia Geral da União, o desembargador 
Cotrim Guimarães, do TRF-3, proibiu a greve 
que os servidores do TRE de São Paulo inicia-
riam dali a dois dias. Ele impôs multa diária 
de R$ 300 mil ao Sintrajud e aos servidores 
que aderissem à paralisação. Os grevistas 
também sofreriam processos cíveis, crimi-
nais e administrativos.

Para compreender o alcance da decisão, o JJ 
entrevistou o magistrado e professor livre do-
cente de direito do trabalho brasileiro na USP, 
Jorge Souto Maior. 

Aula na USP abordou proibição da greve
Diretores do Sintrajud falaram aos alunos do curso de Direito

Jesus Carlos

Os servidores do Judiciário Fede-
ral chegaram a classificar a liminar 
como “excrescência jurídica”. O se-
nhor concorda?

Souto Maior – Não vou adjetivar, 
mas a decisão representa, em certo 
sentido, a negação do direito de greve. 
A Constituição conferiu aos trabalha-
dores a definição quanto ao momento 
oportuno de exercer esse direito.

Claro que haveria conflitos de di-
reitos, mas deveriam ser resolvidos 
no âmbito da relação de trabalho. 
Ou seja, o conflito entre o direito de 
participar da eleição e o direito de 
greve deveria ser resolvido entre a 
Justiça Federal e os servidores, e não 

de forma prévia pelo Judiciário.

O senhor vê um Judiciário mais 
conservador no sentido de coibir a 
livre organização dos trabalhadores?

SM – O Judiciário tem decisões em 
vários sentidos. Algumas são um tan-
to quanto restritivas do direito de gre-
ve, mas outras vão no sentido amplia-
tivo. Recentemente, no caso da greve 
na USP, várias decisões foram proteti-
vas desse direito. Vejo uma perspec-
tiva positiva, de ampliação da com-
preensão quanto ao direito de greve, 
embora sempre venha uma decisão 
mais restritiva, mas isso é normal 
dentro de uma lógica democrática.

A força da mobilização dos traba-
lhadores influencia o Judiciário?

SM – O poder de organização e a 
força do movimento, a quantidade de 
pessoas envolvidas na greve – isso cer-
tamente influencia na apreciação do 
contexto. Quanto mais fragilizada a 
greve, mais a tendência de uma com-
preensão restritiva; quanto mais forte, 
mais organizada, com definições pre-
cisas do alcance das reivindicações, 
mais facilmente se alcança uma visua-
lização positiva do movimento.

A liminar foi a primeira que de 
fato proibiu a realização da greve. 
Pode ser um marco na regulamen-
tação das greves do Judiciário?

SM – O que vai acontecer depende 
muito da dinâmica política da clas-
se trabalhadora, de que forma vão 
reagir a isso, como as greves serão 
retomadas. Não imagino que uma 
decisão única possa representar um 
retrocesso pleno ou um avanço com 
relação aos movimentos sociais e, 
sobretudo, ao movimento dos traba-
lhadores. Eu não daria esse alcance 
tão amplo a essa decisão.

Por que no Brasil as greves, em 
geral, tornam-se casos de polícia?

SM – Isso é uma questão históri-
ca. Desde a década de 20, e até antes 
disso, várias leis assim consideraram. 
Mas eu acho que estamos vivendo 
a superação dessa ideia, ainda que 
eventualmente haja resistência. Essa 
resistência aparece na medida em 
que os avanços também aparecem.

Vários direitos constitucionais 
necessitam de regulamentação. A 
eleição conformou um Congresso 
mais conservador. O que podemos 

esperar desse Congresso?
SM – Segundo se diz, temos o 

Congresso mais conservador des-
de 1964. Nem mesmo na Ditadura 
Civil-Militar (1964-1985) o Con-
gresso teve essa característica. Por 
outro lado, a democracia não se en-
cerra com a eleição. A manifestação 
das ruas continua e deve tensionar 
o Congresso. Não dá para dizer o 
que esperar desse Congresso porque 
também depende dessa dinâmica.

A proibição da greve no TRE foi 
tema de uma aula de Direito do Tra-
balho na Universidade de São Paulo, 
na quinta-feira (9), com a presença 
de servidores da Justiça do Trabalho 
e de diretores do Sintrajud.

O convite do professor e magis-
trado Jorge Luiz Souto Maior foi 
levado à diretoria do Sintrajud 
pela servidora Nataly Meissinger, 
do fórum trabalhista Ruy Barbosa.

Compareceram os diretores Eli-
zaldo Verissimo, Raquel Morel 
Gonzaga, Maurício Rezzani, Jorge 
Aristóteles e Romeu Meireles. 

Representantes do Sindicato dos 
Bancários também participaram e 
destacaram o interdito proibitório 
como um dos instrumentos jurí-
dicos mais utilizados para inibir a 
mobilização da categoria.

Os diretores explicaram aos alu-
nos os motivos que levaram os 
servidores do TRE a decidir entrar 
em greve e o conteúdo da liminar 

do TRF-3.  
 A iniciativa de levar represen-

tantes dos trabalhadores à sala 
de aula, segundo Souto Maior, 
amplia a reflexão sobre o Direito 
do Trabalho sob a ótica do tra-
balhador. Semanas antes, haviam 
participado servidores da USP e 
do IBGE, que realizaram greves 
recentemente.

O Departmanto Juridico do 
Sintrajud ingressou na Justiça 

Federal com um agravo 
contra a liminar expedida 

pelo desembargador Cotrim 
Guimarães, do TRF-3. O Sindicato 
também apresentou uma denúncia 

à Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).

09.10.14 - Diretores do Sintrajud durante aula na Faculdade de Direito da USP

Jesus Carlos


