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Venha para o Sintrajud! 
Enfrentemos juntos o 

cenário de retrocessos.
Inscreva-se para o Seminário do Coletivo de Mulheres 
e para o Encontro Estadual de Aposentados (Págs. 2 e 6).
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No último mês o país e o mundo viveram 
momentos de grande comoção diante da exe-
cução da vereadora carioca Marielle Franco, 
ocorrida em 14 de março. No episódio, o mo-
torista Anderson Gomes também foi morto.

De acordo com o pouco divulgado até o mo-
mento das investigações que correm em sigilo, 
a própria polícia já reconheceu que foi um cri-
me político. Indício reforçado pelo assassina-
to de um assessor de outro vereador, ligado às 
milícias (grupos criminosos formados por ex-
-policiais ou bombeiros), que havia sido con-
vocado a depor no inquérito sobre as mortes 
de Marielle e Anderson.

O Sintrajud vem acompanhando e divulgan-
do as manifestações, que questionam também 
a intervenção federal militarizada no Estado 
do Rio de Janeiro. Os dois fatos 
não se cruzam por acaso. Diante 
da falência econômica e de gestão 
do Estado fluminense, a opção 
por aumentar investimentos em 
operações armadas midiáticas é 
um retrocesso.

Estudo realizado pela Auditoria 
Cidadã da Dívida apontou que nos 
últimos três anos o governo do Es-
tado do Rio cortou R$ 888 milhões 
(9%) dos investimentos em segu-
rança pública. E todas as áreas so-
ciais vêm sofrendo cortes – servidores estaduais 
seguem esperando para receber o 13º salário, 
policiais civis e militares têm horas extras e adi-
cional noturno atrasados. A realidade evidencia 
que não se trata efetivamente de prioridade à 
garantia de segurança da população.

Enquanto o governo Temer investe R$ 1 bi-
lhão na intervenção para tentar alavancar sua 
popularidade cada vez mais baixa, os servido-
res fluminenses – incluindo os que atuam na 
segurança - não recebem corretamente o mí-
nimo: a contrapartida salarial pelo trabalho 
realizado todos os dias.

O Ministério do Planejamento também já 
anunciou que “não vê condições” de assegu-
rar reajustes e contratação de novos servido-
res em razão das despesas com a intervenção. 
Com a Emenda Constitucional 95, os investi-
mentos da União nas áreas sociais foram con-
gelados por 20 anos. A reforma trabalhista pôs 
em xeque direitos previstos na CLT e a própria 
Justiça do Trabalho - instituição essencial para 

garantia dos direitos sociais. Parlamentares da 
base governista já defendem o enxugamento 
do quadro funcional após a “redução de de-
manda” gerada pela Lei 13.467/2017. 

E não podemos esquecer que o Planalto, o 
empresariado e a maioria dos partidos repre-
sentados no Congresso Nacional não desistiram 
de “reformar” a Previdência. Passado o processo 
eleitoral é provável que se inicie um novo round 
dessa luta, após a derrota imposta pelos traba-
lhadores ao governo no início deste ano.

A morte de Marielle ocorre em meio ao apro-
fundamento das crises econômica e política e 
de intensificação de ataques aos direitos da po-
pulação trabalhadora. E a democracia formal 
existente no Brasil cada vez mais evidencia seu 
caráter precário. 

Nesse contexto, ensaios autori-
tários ocupam mais espaço, por 
exemplo quando generais fazem 
declarações públicas com ame-
aças de intervenção e pressão 
sobre instituições civis às quais 
deveriam se subordinar. Ou na 
repressão a trabalhadores e mo-
vimentos sociais. Ou em mani-
festações de ódio, intolerância e 
diversas formas de violência. Do 
mesmo modo, o protagonismo 
assumido e atribuído ao Judiciá-

rio é uma resposta das instituições à profunda 
e persistente crise no centro do poder, envol-
vendo praticamente todos os grandes partidos, 
mas que não ataca as causas estruturais da cor-
rupção no seio do Estado nem garante avanços 
democráticos à população que anseia preser-
var e ampliar seus direitos.

Ao contrário, a relativização de garantias 
fundamentais, a preservação de determinados 
setores em detrimento de outros, e a crônica 
desigualdade no acesso à justiça e ao direito de 
defesa (correspondente à profunda desigual-
dade social) são apenas mais expressões do ca-
ráter restrito da democracia brasileira.

A diretoria do Sintrajud repudia os ensaios de 
autoritarismo manifestados por militares e ou-
tros setores (que trazem a memória de ditaduras 
que prenderam, torturaram e mataram milhares 
de pessoas), e destaca que para fazer frente a isso 
é fundamental a unidade dos trabalhadores em 
defesa dos direitos, inclusive o próprio direito de 
lutar, e da radicalização da democracia.

EDITORIAL

A crise e o imperativo da luta por direitos
Agenda

O Jornal do Judiciário voltou, a partir da 
edição passada, a divulgar as principais ati-
vidades realizadas pelo Sintrajud e que en-
volvem a diretoria - como mecanismo de in-
formação e prestação de contas à categoria.

Atividades previstas
18/4 - Reunião com o presidente do TST.
20 a 22/4 - 2º Encontro Nacional do Movimento Mulhe-
res em Luta, em SP.
23/4 - Reunião com a diretoria do Foro da JFSP.
02/5 - Início das inscrições para o Concurso de Fotografia 
do Sintrajud.
11/5 - Prazo final de inscrições para o Encontro Estadual 
dos Aposentados.
15/5 - Reunião com o diretor geral do TRE, às 15h30.
24 a 26/5 - Encontro Estadual de Aposentados, organiza-
do pelo Sintrajud.
07/6 - Prazo final de inscrições para o Concurso de Foto-
grafia do Sintrajud.
07/6 - Prazo final de inscrições para o Seminário de 
Formação do Coletivo de Mulheres.
09/6 - Seminário de Formação do Coletivo de Mulheres.

Atividades realizadas desde o JJ572
12 a 15/3 - Visitas aos fóruns de Araçatuba, Catanduva, 
Presidente Prudente e São José do Rio Preto.

O Ministério do 
Planejamento já 

anunciou que “não 
vê condições” de 

assegurar reajustes 
e contratações de 

novos servidores em 
razão das despesas 
com a intervenção.

Evento debaterá impacto dos ataques aos direitos previdenciários para quem ainda 
está na ativa e aposentados, além de orçamento, saúde e qualidade de vida.

Nos dias 24 a 26 de maio acontece o Encon-
tro Estadual de Aposentados e Pensionistas do 
Sintrajud. O evento será aberto a servidores da 
ativa, especialmente aqueles que estão às vés-
peras da aposentadoria. Na pauta, a conjuntu-
ra nacional; a discussão sobre como os projetos 
de desmonte da Previdência e o congelamento 
orçamentário afetam os servidores; a organiza-
ção e a coordenação do Núcleo.

Será um momento de formação e de troca de 
experiências, buscando fortalecer o Núcleo e a 
representatividade do segmento nas lutas.

Haverá ainda uma palestra ministrada pelo 
jornalista Jorge Félix, autor do livro Viver Muito: 

outras ideias sobre envelhecer bem no Séc XXI 
(e como isso afeta a economia e o seu futuro). 
Ele é especialista em envelhecimento populacio-
nal, mestre em Economia e doutor em Ciências 
Sociais pela PUC/SP. Seu livro aborda como o 
preconceito, a financeirização, a revolução tecno-
lógica, os avanços da medicina e outras questões 
impactam a qualidade de vida dos idosos e o de-
senvolvimento socioeconômico do Brasil.

É necessário fazer inscrição, até o dia 11 de 
maio, com as funcionárias Juliana ou Luci, no 
telefone (11) 3222-5833 ou diretamente no 
Sindicato (Rua Antônio de Godói, 88, 16º an-
dar, Centro, São Paulo/SP).

ORGANIZAÇÃO

Núcleo de Aposentados realiza encontro estadual

13/3 - Reunião extraordinária com o presidente do TRT-
2 sobre a licitação do plano de saúde.
14/3 – Reunião de oficiais de justiça lotados no Fórum 
Trabalhista Ruy Barbosa.
17/3 – Reunião do Coletivo de Mulheres do Sintrajud.
18/3 – Clube de Corrida e Caminhada.
22/3 - Audiência pública sobre o plano de saúde para 
os trabalhadores da JFSP e TRF-3.
- Reunião com a desembargadora Therezinha Cazerta, 
presidente do TRF-3, sobre o plano de saúde.
23/3 – Reunião mensal com o presidente do TRT.
23 a 25/3- 3º Encontro Nacional de Segurança no Tra-
balho e Saúde do Trabalhador da CSP-Conlutas, no RJ.
24/3 – Seminário ‘Reforma Trabalhista e Terceirização’ e 
reunião do Conselho de Base.
25/3 e 1º/04 – Clube de Corrida e Caminhada.
04/04 - Reunião do Núcleo de Aposentados.
05/04 - Reunião do Núcleo de Oficiais de Justiça do 
Sintrajud.
09/04 - Reunião com a administração do TRF e da JFSP 
sobre o plano de saúde.
10/04 - Início da aplicação da pesquisa de opinião 
Sintrajud/Huno 2018.
- Reabertura da audiência pública sobre o plano de 
saúde na JFSP, no TRF.
11/04 - Assembleia setorial da JFSP, no TRF.

JF Rio Preto

JF Presidente 
Prudente

JF Araçatuba

Hélio Batista Barboza

Seis meses depois de entrar em vigor a refor-
ma trabalhista (Lei 13.467/17), muitos traba-
lhadores estão na dependência de juízes para 
saber quais direitos vão conseguir preservar. 
Sem ter gerado os empregos prometidos por 
seus defensores, a partir de 23 de abril a refor-
ma deve ficar ainda mais longe de dar seguran-
ça jurídica aos contratos de trabalho. 

Nesse dia perde validade a Medida Provisória 
808, que o governo Temer (PMDB) enviou ao 
Congresso para esclarecer pontos duvidosos 
da reforma. A Comissão Mista do Congresso 
encarregada de analisar a MP sequer designou 
o relator do texto, cuja vigência já havia sido 
prorrogada em fevereiro.

Sem a MP, caem no “limbo jurídico” diversas 
situações trabalhistas e fica em suspenso até se 
a reforma vale para todos os trabalhadores ou 
só para quem foi contratado a partir de 14 de 
novembro de 2017, quando passaram a vigo-
rar as mudanças na CLT. Situações como a das 
gestantes e lactantes que trabalham em locais 
insalubres, o trabalho intermitente e a jornada 
12x36 vão depender dos tribunais.

Mas de acordo com o TST, a média mensal 
de processos abertos na 1ª instância em todo o 

país caiu de cerca de 200 mil para 84,2 mil em 
dezembro, um mês após a reforma. O principal 
motivo é a nova regra segundo a qual o traba-
lhador que perde a ação é obrigado a pagar ho-
norários ao advogado do antigo empregador.

“Luta social”
O Sintrajud promoveu o seminário  “A refor-

ma trabalhista e a terceirização” para debater 
esse cenário.

O metalúrgico Luís Carlos Prates (o ‘Man-
cha’), membro da Secretaria Executiva Nacio-
nal da CSP-Conlutas e um dos palestrantes, 
destacou que “parte dos juízes não vêm apli-
cando a reforma, e existe um processo de luta 
dos trabalhadores”. 

“Entre o que está na lei e a realidade dos tra-
balhadores há um espaço a ser preenchido pela 
luta social”, acrescentou o sociólogo Ruy Bra-
ga, especialista em Sociologia do Trabalho que 
também participou do evento.

“Somos os próximos terceirizados”
Uma das conclusões do seminário é que os 

terceirizados devem ser trazidos para essa luta, 
inclusive pelos sindicatos das categorias tradi-
cionais. Antes mesmo da reforma, ele já viviam 
sob a insegurança jurídica: a lei que permite a 

NAcIONAL

Reforma trabalhista aumenta a 
insegurança jurídica

Joca Duarte

Ladeada por José Dalmo 
Duarte, Ruy Braga, 
Luciana Carneiro e Luíz 
Carlos Prates (à sua 
direita), Ellen Hazan fala 
sobre as ameaças da 
reforma.
Na foto debaixo, 
a plateia assiste 
ao seminário, que 
aconteceu no mesmo 
dia do Conselho de Base.

terceirização até das atividades-fim de órgãos 
públicos completou um ano em 31 de março, 
mas é alvo de cinco Ações Diretas de Inconsti-
tucionalidade (ADIs) no STF.

Para Luís Carlos Prates, a terceirização no se-
tor público deve aumentar, como consequên-
cia do controle de gastos imposto pela Emenda 
Constitucional 95/2016. “Somos os próximos 
terceirizados”,  advertiu outra palestrante, a ad-
vogada Ellen Hazan,  diretora da Associação 
Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat). 

Essa tendência preocupa os servidores do 
Judiciário Federal, que no ano passado gastou 
cerca de 10% do orçamento com a mão de obra 
terceirizada – o percentual é maior nos tribu-
nais superiores, chegando a aproximadamente 
um terço do orçamento no CNJ.

O diretor do Sintrajud Dalmo Duarte, servi-
dor do TRF-3, denunciou que no Tribunal as 
garagens no subsolo abrigam o refeitório das 
mulheres do setor de limpeza e o local de des-
canso dos seguranças. No TRE, os motoristas 
estão sem dissídio coletivo. Mudanças na es-
cala de trabalho reduziram os salários de segu-
ranças no TRT e no TRF.

Antes que a Justiça do Trabalho deci-
da sobre regras trabalhistas no cenário 
criado pela reforma, o Tribunal de Con-
tas da União (TCU) passou a exigir que 
a nova legislação seja cumprida pela ad-
ministração pública federal nos contra-
tos de terceirização. 

Em despacho de 27 de março, o minis-
tro do TCU Bruno Dantas determinou 
que nesses contratos a União deixe de 
pagar em dobro as horas extras traba-
lhadas em feriados e também o adicio-
nal noturno nas prorrogações de traba-
lho para quem tem jornada 12x36.

Com a reforma, o pagamento desses 
direitos passou a ser facultativo, exceto 
para os trabalhadores que têm conven-
ção coletiva.

A decisão tem de ser seguida pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 
pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), entre outros órgãos.

No TST, contudo, os ministros se divi-
dem entre os que defendem a reforma e 
os que se preocupam com a preservação 
dos direitos. Segundo o jornal ‘Folha de 
S. Paulo’, não há consenso nem sobre o 
rito para a revisão das súmulas. (HBB)

TcU antecipa corte
de direitos

Assista ao vídeo do 
seminário na página do 
Sintrajud no YouTube: 
SINTRAJUD São Paulo

MP editada para esclarecer pontos duvidosos está prestes a perder validade e deixa trabalhadores ainda mais desprotegidos.
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Luciana Araujo

O debate sobre a contratação de planos 
de saúde para atendimento aos servidores 
e seus familiares é a pauta do momento no 
Judiciário Federal em São Paulo. No TRT-2 
e na Justiça Federal está em processo a rea-
-lização de licitações para novos contratos.

O Sintrajud dialoga com as administra-
ções e acompanha os três processos a fim 
de assegurar que a qualidade do atendi-
mento seja adequada na capital, no interior, 
na Grande São Paulo e na Baixada Santista.

Na Justiça Eleitoral, os trabalhadores 
têm a expectativa de que o único Regional 
do Estado que não oferece a alternativa de 
planos corporativos de assistência à saú-
de passe a fazê-lo (ainda que mantenha a 
opção de pagamento do auxílio, hoje no 
valor de R$ 215,00). Em reunião com a 
direção do Sindicato, o diretor-geral do 
Tribunal reiterou que pode ser realizada 
licitação no segundo semestre.

Nova administração do TRF 
sinaliza diálogo

Na Justiça Federal, após a polêmica audi-
ência pública do dia 23 de março, quando 
o edital do certame foi desrespeitado e não 
houve debates, o Sindicato se reuniu com a 
presidenta do TRF, desembargadora There-
zinha Cazerta, e cobrou um novo espaço de 
discussão do termo de referência.

A administração convocou uma segunda 
rodada da audiência no dia 10 de abril. Nesta, 
a direção do Sintrajud e servidores reapresen-
taram questionamentos, cobraram esclareci-
mentos e voltaram a defender que o Tribunal 
estude a implantação da autogestão dos pla-
nos, que atenderão mais de 15 mil vidas.

“Foi muito importante a audiência acon-
tecer efetivamente, os servidores poderem 
falar e esclarecer as dúvidas, mas queremos 
ver a versão final do edital”, ressalta a servi-
dora da JF/Campinas e diretora do Sintrajud 
Claudia Vilapiano.

Na avaliação da direção do Sindicato, a re-

Sintrajud volta a discutir 
reivindicações junto ao TRE

Reunião no dia 15 de maio será com diretor-geral
e secretários do Tribunal.

Primeira reunião com a nova administração do TRE, em fevereiro deste ano.

O presidente do TRT-
2, desembargador Wilson 
Fernandes, afirmou que 
buscará nomear os 83 no-
vos servidores (técnicos, 
analistas e oficiais de jus-
tiça), o mais rápido possí-
vel. A afirmação respondeu 
a pedido do Sindicato na 
última reunião mensal, no 
dia 23 de março.

Após requerimento do 
Sintrajud, o CSJT autorizou 
que as 83 nomeações desti-
nadas à 2ª Região, inicial-
mente divididas ao longo 
do ano, fossem realizadas 
ainda no primeiro semestre. 
A determinação evita que 
pessoas aprovadas no con-
curso cuja validade termi-
na em julho próximo sejam 
prejudicadas, e minimiza 
um pouco a falta de pessoal, 
ainda que muito aquém das 
necessidades. Somente en-
tre 2016 e 2017 os pedidos 
de aposentadoria aumenta-
ram em 160% e não houve 
reposição do quadro.

O presidente concordou. 
“As nomeações autorizadas 
representam menos da me-
tade do número de servido-
res aposentados apenas no 
ano passado e esta é uma 

preocupação que temos 
levado frequentemente ao 
Coleprecor [Colégio de 
Presidentes e Corregedores 
dos Tribunais Regionais do 
Trabalho]”, afirmou.

A diretoria do Sintrajud 
também questionou o “pro-
cesso seletivo” anunciado 
pela 9ª Turma para cargo 
na secretaria. Para o Sindi-
cato, este mecanismo não 
tem previsão legal ou regu-
lamentar. “Os critérios para 
analisar competência do 
servidor têm que ser objeti-
vos, um processo como este 
foge do princípio constitu-
cional da impessoalidade”, 
afirmou Marcus Vergne, 
diretor do Sintrajud e ser-
vidor do TRT. O presidente 
ficou de analisar o tema.

Também foram relatadas 
denúncias sobre o tratamen-
to que servidores adoecidos 
vêm recebendo na perícia 
médica. O desembargador 
afirmou que buscará tomar 
as medidas cabíveis.

O Sindicato reiterou ainda 
a cobrança do pagamento de 
horas extras no âmbito do 
Tribunal, cujo requerimen-
to ainda não foi despachado 
pela Administração. (SP)

Shuellen Peixoto

O aumento da demanda de 
trabalho com a implantação 
do PJe (processo judicial ele-
trônico) e as propostas base-
adas no modelo de ‘Secreta-
ria Única’ têm preocupado os 
servidores da Justiça Federal. 
Durante as visitas do Sindi-
cato a cidades do interior, o 
ponto comum na conversa 
com os servidores esteve re-
lacionado a esses pontos.

Ao não considerar a reali-
dade dos locais de trabalho 

na implementação das novas 
metodologias processuais 
geradas pela digitalização, a 
reorganização das atividades 
nas subseções, a estrutura e 
quadro funcional insuficien-
te para a demanda vêm so-
brecarregando os servidores.

Agora, com o anúncio pela 
Diretoria do Foro do pro-
jeto da “Rede PJe”, entre as 
mudanças previstas está a 
redução do efetivo das se-
cretarias, para a criação das 
chamadas “e-varas”. Estas se-
riam compostas por um juiz 

e um juiz substituto, além 
de um diretor de secretaria, 
um oficial de gabinete e mais 
seis servidores (1 CJ3, 3 FC5 
e 4 FC4). 

Além da carga de trabalho, 
outra preocupação dos ser-
vidores na implementação 
do projeto é com aspectos de 
saúde. A excessiva exposição 
às telas de computadores e o 
esforço repetitivo de digi-
tação por longas jornadas, 
além da sobrecarga gerada 
pela redução da equipe e 
aceleração dos procedimen-

tos podem aumentar os ín-
dices de adoecimento.

Este será um dos assuntos 
que o Sindicato pautará na 
audiência com a nova Dire-
toria do Foro, no dia 23 de 
abril, às 16 horas. Também 
está na pauta a demanda por 
concursos, critérios para re-
moção, atraso na concessão 
das aposentadorias, entre 
outros temas. Sindicato co-
brará abertura para discutir 
organização do trabalho e 
projetos que têm impacto 
na vida dos servidores.

Implantação não planejada do PJe gera insegurança e sobrecarga na JF

LUTAS NOS TRIBUNAIS

Hélio Batista Barboza

O TRE apresenta no dia 15 
de maio os encaminhamen-
tos dados pela administra-
ção à pauta de reivindicações 
aprovada pelos servidores 
em fevereiro. Diretores do 
Sintrajud reúnem-se nes-
se dia com o diretor-geral 
do TRE, Cláucio Cristiano 
Abreu Corrêa, e com secre-
tários do Tribunal.

Além da questão do pla-
no de saúde opcional, que o 
TRE disse pretender licitar 
no segundo semestre, a reu-
nião deverá tratar de temas 
como a volta do pagamento 
de horas extras em pecúnia 
(como alternativa à com-
pensação), correções no re-
gistro de ponto e melhorias 
no sistema de frequência.

A reunião com o diretor-
-geral é mais um passo da 
retomada do diálogo entre a 
categoria e a administração 
do TRE, depois de um longo 
período em que as gestões 
anteriores se recusaram a 
negociar com os servidores 
e com o Sintrajud. O encon-
tro foi acertado na primeira 
reunião de diretores do Sin-
dicato com o presidente do 
Tribunal, desembargador 
Carlos Eduardo Cauduro 

Padin, que assumiu o cargo 
neste ano.

Criação de cargos
Em conversa com os di-

retores do Sintrajud Maurí-
cio Rezzani e Henrique Sa-
les Costa no dia 5 de abril, 
Cláucio comentou a rejei-
ção, pela  Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) 
do Senado, do projeto de 
criação de cargos no TRE.

Segundo o diretor-geral, 
o presidente do Tribunal 
se empenhou para que o 
projeto fosse aprovado, 
dialogando com os sena-
dores e acompanhando a 
sessão da CAE, mas muitos 
parlamentares deixaram 
de cumprir os compromis-
sos que tinham assumido. 
Cláucio declarou que o 
TRE mantém a esperança, 
no entanto, de que o texto 
seja aprovado no plenário 
do Senado.

Questionado pelos dire-
tores do Sintrajud sobre as 
condições de trabalho nos 
cartórios eleitorais, o diretor-
-geral manifestou confiança 
no funcionamento do Con-
selho de Representantes de 
Cartórios, que foi reconstitu-
ído pelo Tribunal e começou 
a funcionar recentemente.

Servidores cobram assistência a saúde 
adequada sem custos abusivos

Em todo o Judiciário no Estado de São Paulo renovação e contratação de planos é debatida por administrações e servidores

Apresentada pela Diretoria anterior, proposta de reestruturação e “Rede PJe” não teve andamento, e nova Administração não se manifestou; tema será pauta da 
audiência do Sindicato com a Diretoria do Foro, no dia 23.

Será gerida pela Diretoria de Processamento Eletrônico (Dipro), vin-
culada administrativamente à Diretoria do Foro e composta por um 
juiz coordenador e um diretor (CJ3).

As novas varas (e-varas) serão compostas por um juiz e um juiz 
substituto, além do diretor de secretaria, do oficial de gabinete e 
mais oito servidores (1 CJ3, 3 FC5 e 4 FC4).

Núcleos da “Rede PJE”: órgãos de execução das decisões das e-varas 
e de serviços cartorários padronizáveis. Inicialmente, estão previs-
tos 5 núcleos, cada um com um juiz coordenador e um diretor (FC 6).

O projeto prevê ainda a criação do Fórum de Gestão, formado ini-
cialmente por todos os juízes, e depois também por representan-
tes das regiões que integram a Seção Judiciária, “eleitos pelos seus 
membros”.

O que está previsto na “Rede PJe”
l

l

l

l

TRT-2 diz que buscará agilidade 
para nomeações autorizadas

Presidente tentará nomear os 83 cargos até maio.

Reunião com o presidente do TRT-2.

Claudio Cammarota

Reunião setorial da Justiça Federal em 9/3.

Assembleia que aprovou a pauta de reivindicações no TRE, em fevereiro.

Claudio Cammarota

Gero Rodrigues

Servidores na audiência pública sobre o plano de saúde na Justiça Federal, no último dia 10.

abertura da audiência, resultado da mo-
bilização, foi importante e sinalizou uma 
mudança de postura da nova gestão no 
sentido de um tratamento mais respeito 
aos trabalhadores e à sua representação 
sindical. No entanto, o Sintrajud segue 
cobrando que a versão final do edital 
substitua o IPC-Saúde (em média o do-
bro ou mais que a inflação oficial) pelo 
IPC como índice de reajuste. Também 
reafirma que é inaceitável a sobreposição 
de reajustes compostos pela sinistrali-
dade (reajuste técnico calculado pelas 
empresas) e a inflação médica, como 
normalmente as operadoras impõem aos 
contratos. Essa metodologia é que leva a 
situações como os quase 75% de aumen-
to que os servidores da JF amargaram no 
ano passado.

“Vamos exigir acompanhar fiscaliza-
ção do cumprimento do contrato, com 
participação proporcional ao número 
de assistidos”, frisou Maria Ires Lacerda, 
servidora do JEF e diretora do Sintrajud.

O Sindicato cobra ainda transparência 
na comprovação dos cálculos da sinistra-
lidade e na cobrança por atendimentos; 
informações sobre a rede de atendimento 
e rol de procedimentos; retomada de uma 
política de saúde preventiva e correção da 
tabela em vigor, que onera mais quem ga-
nha menos. Além do reajuste do auxílio.

Em reunião um dia antes da audiência 
com o diretor geral do TRF-3, Gilberto 
Nunes de Almeida, foi informado que a 
presidente do Tribunal prepara novo pe-
dido de aumento da dotação orçamen-
tária a ser encaminhado ao Conselho da 
Justiça Federal.

A direção do Sindicato solicitou cópia 
do expediente encaminhado ao CJF para 
que seja juntado aos requerimentos do 
Sindicato. E vai pedir também uma reu-
nião com a Administração do Conselho. 
Assembleia setorial da categoria delibe-
rou a composição de uma comissão de 
servidores para acompanhar a direção do 
Sindicato neste processo de mobilização. 

As demandas apresentadas na audiência 
pública serão protocoladas como pauta 
de reivindicações da categoria.

No TRT, administração afirma que 
negociação avança

No Tribunal Regional do Trabalho os 
servidores aguardam o desenrolar do 
diá-logo entre a presidência do órgão e 
a NotreDame, que apresentou proposta 
20% maior que os valores em vigor e foi 
a única empresa a concorrer no pregão 
eletrônico realizado em 8 de março.

O sindicato questionou a Adminis-
tração sobre o andamento das negocia-
ções. Também foi perguntada a estima-
tiva de prazo para concluir os diálogos, 
e que estratégias a Administração 
considera necessárias para não haver 
descontinuidade do atendimento aos 
servidores, magistrados e dependentes. 
O TRT-2 se manifestou dando como 
positivas as conversas. “Foram extre-
mamente produtivas as negociações 
com a NotreDame, com significativa 
redução dos valores propostos inicial-
mente. As novas condições estão sen-
do analisadas pela Administração, com 
vistas à assinatura  do contrato tão logo 
se obtenha consenso acerca de algumas 
exigências apresentadas pelo Tribunal”, 
informou a Presidência do órgão.

O Sindicato voltará a pautar o assunto 
na próxima reunião com o presidente 
do TRT. 

“Esperamos que sejam assegurados 
plano adequados às necessidades da 
categoria, como sempre cobramos, que 
os tribunais cumpram o compromisso 
assumido com o Sindicato de buscar 
mais recursos para custeio da saúde. 
Os servidores não podem mais arcar 
com os elevados valores que esses pla-
nos custam. E que encaminhem o mais 
rápido possível alternativas para a rea-
lidade de hoje, entre as quais, o debate 
da autogestão, que se faz urgente”, com-
pleta Tarcísio.

Claudio Cammarota
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cAMPANHA

cATEGORIA

Shuellen Peixoto

O Sintrajud, em conjunto com a Associação 
de Oficiais de Justiça do TRT, ingressará com 
recurso no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
questionando a legalidade e pedindo a revisão 
do Ato GP CR 05/2017 do TRT-2,  que esvaziou 
as centrais de mandados.

A diretoria do Sindicato tem acompanhado a 
ida dos oficiais de justiça para as varas e os pro-
blemas gerados pelo esvaziamento das centrais, 
como a sobrecarga de trabalho. A situação pio-
rou após a expedição de um ofício da Correge-
doria Regional determinando que, para “regula-
rização das tarefas dos Oficiais” e “otimização das 
atividades das Varas do Trabalho”, os mandados 
urgentes devem ser cumpridos “pelos Oficiais de 
Justiça lotados nas unidades judiciárias, sem si-
nalização de ‘urgente’ no PJe”. A corregedora, de-
sembargadora Jane Granzoto, na impossibilidade 
de cumprimento dos mandados dessa forma, de-

terminou que “os mesmos deverão ser encami-
nhados às Unidades de Apoio Operacional” com 
sinalização de urgência. Ou seja, a distribuição 
do trabalho fica mais confusa, os Oficiais lotados 
nas Varas (que vêm desenvolvendo outras ativi-
dades além das inerentes ao cargo) passam a ter 
mais mandados a cumprir e a devolução de mui-
tos expedientes às Centrais de Mandados - agora 
com as equipes reduzidas a quase metade - vai 
sobrecarregar ainda mais os setores.

“O tribunal implementou um ato que, na prá-
tica, tem se mostrado ineficaz e adoecedor, visto 
que dividiu a força de trabalho dos Oficiais, le-
vando à precarização de um sistema que funcio-
nava muito bem, que é o da Central de Manda-
dos”, ressalta a diretora do Sintrajud e oficiala de 
justiça Claudia Morais.

Segundo dados recolhidos junto à Ouvidoria 
do TRT-2, entre maio de 2017 e janeiro de 2018 
houve redução de cerca de 46% no efetivo de 
Oficiais de Justiça das Centrais de Mandados e 

de aproximadamente 59% no efetivo de Oficiais 
por faixa de CEP na capital.

O número de requerimentos de licença e 
afastamentos por questão de saúde no mesmo 
período soma 202, com 60 requerimentos de 
aposentadoria.

O recurso contra a medida, interposto pelo 
Sintrajud e pela Aojustra,  foi negado no Órgão 
Especial do TRT-2.

Scanner nas penitenciárias
Chegou ainda ao Sindicato a denúncia de que 

os Oficiais de Justiça que cumprem mandados 
nas penitenciárias estavam sendo obrigados a 
submeter-se ao scanner para entrar nas insti-
tuições, o que desrespeita as prerrogativas fun-
cionais. O Sintrajud questionou a Secretaria de 
Administração Penitenciária e o órgão informou 
que a submissão ao aparelho é opcional. 

Os oficiais que forem obrigados a passar pelo 
scanner nos presídios devem procurar o Sindicato.

Entidades voltam a questionar legalidade do Ato GP CR 5/2017 e pedem ao Conselho revisão do expediente.

Como parte do processo de fortalecimento da 
campanha contra o assédio sexual e consolidação do 
Coletivo de Mulheres, acontece também no dia 9 de 
junho o Seminário ‘As origens das Opressões’, a partir 
das 10 horas, no auditório da entidade.

O evento debaterá que não é “natural” o trata-
mento comumente dispensado às mulheres na nossa 
sociedade. O objetivo é dialogar com as e os partici-
pantes sobre como as desigualdades entre homens 
e mulheres são construídas socialmente, o que torna 
possível superá-las.

As palestrantes serão: Amelinha Teles (advogada, 
fundadora da União de Mulheres de São Paulo e co-
ordenadora do Curso de Promotoras Legais Populares 
da entidade, desde 1994); Érika Andreassy, coorde-
nadora do Ilaese (Instituto Latino Americano Estudos 
Sócio Econômicos) e integrante do Movimento Mu-
lheres em Luta; e Samara Marino (educadora popular 
no Núcleo de Educação Popular 13 de Maio).

Os materiais de apoio para o seminário já estão 
disponíveis também na página do Coletivo de Mu-
lheres no site do sindicato (www.sintrajud.org.br/
coletivo-mulheres/). E as inscrições estão abertas até 
7 de junho, também na página do Coletivo ou pelo 
WhatsApp (11) 94559-0005, com a funcionária Julia-
na. A participação é gratuita e o evento é aberto a 
toda a categoria e terceirizados que atuam nas uni-
dades do Judiciário.

Luciana Araujo

A campanha contra o assédio sexual no Ju-
diciário Federal foi iniciada no mês de março 
com o lançamento da cartilha “Assédio se-
xual: a culpa nunca é da vítima”. Distribuída 
nos locais de trabalho, a publicação aponta as 
condições e condutas que tipificam o cons-
trangimento sexual no ambiente de trabalho e 
orienta as vítimas sobre como proceder.

Embora a maioria das mulheres ainda tenha 
vergonha e medo de denunciar, o assédio se-
xual é relatado como recorrente no Judiciário.

Por isso, como parte da campanha, o Cole-
tivo de Mulheres do Sintrajud lança neste mês 
um vídeo em que trabalhadoras do Judiciário 
contam sua experiência com o assédio e falam 
sobre a importância de as vítimas buscarem 
apoio para superar a situação e enfrentar o 

agressor. O vídeo estará disponível no site do 
Sindicato, no Instagram e no Facebook.

A terceira etapa da iniciativa, com o slogan 
“O assédio sexual não pode ser segredo na 
Justiça”, visa comprometer os tribunais com 
ações e diretrizes concretas de enfrentamen-
to do problema. Será constituído na próxima 
reunião do Coletivo, no dia 9 de junho a partir 
das 14h, um grupo de trabalho para discutir 
as principais demandas a serem apresentadas 
às administrações. Participe!

 
Denunciar é a melhor defesa

 Em 2001, três servidoras do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 2ª Região denunciaram 
um desembargador por assédio sexual. O Sin-
dicato acompanhou o processo administrati-
vo instaurado pelo Órgão Especial. Antes de 
ser encerrado o procedimento no Tribunal e o 
processo judicial, no qual chegou a ser conde-
nado em primeira instância, o desembargador 
pediu aposentadoria por invalidez. Judicial-
mente ele foi condenado em primeira instân-
cia, em ação movida pelo Ministério Público 
Federal a partir de representação das servido-
ras. O processo foi extinto sem julgamento do 
mérito no TRF-3, em 2016, em razão da morte 
do sentenciado.

Em outro caso, uma servidora do Tribunal 
Regional Federal pediu apoio ao Sindicato em 
processo administrativo por assédio, contra 
um chefe direto e um desembargador. O chefe 
assediador perdeu o cargo de confiança após o 
encerramento das apurações.

Cartilha vem sendo distribuída nos locais de trabalho; formação terá presença de Amelinha Teles, Érika Andreassy e Samara Marino.

Coletivo de Mulheres promove campanha contra 
o assédio sexual e seminário sobre opressões

Seminário discute 
opressão à mulher

Recurso contra Ato que esvaziou as 
centrais de mandados vai ao CNJ

Hélcio Duarte Filho

Fracassou a tentativa do governo Michel Te-
mer (MDB) de majorar a alíquota previdenci-
ária dos servidores públicos federais e, na prá-
tica, reduzir a remuneração dos trabalhadores. 
A Medida Provisória 805/2017, cujos efeitos 
já estavam suspensos por decisão liminar do 
Supremo Tribunal Federal, caducou ao esgotar 
o prazo limite para apreciação no Congresso 
Nacional.

Servidores comemoraram mais esta derrota 
do governo federal na tentativa de mudar as 
regras da Previdência Social e reduzir ou eli-
minar benefícios e direitos dos trabalhadores. 
“A queda da Medida Provisória, assim como 
o engavetamento da reforma da Previdência, 
são derrotas do governo e vitória da resistência 

dos trabalhadores”, disse 
Tarcísio Ferreira, servi-
dor do TRT-2 e diretor 
do Sintrajud. 

A resistência dos tra-
balhadores, avalia, teve 
forte influência para o 
desfecho favorável às 
categorias, associada à 
inconsistência jurídi-
ca que levou o ministro 
Ricardo Lewandowski 
a conceder uma limi-
nar, na ação de incons-
titucionalidade movida 
pelo PSOL, suspenden-
do a eficácia da medida. 
Com isso, o adiamento 
das parcelas de reajustes 

salariais dos servidores públicos federais do 
Executivo, acordados na última greve, nem se-
quer chegou a acontecer.

Ameaças
Mas as ameaças ainda persistem.  Governos 

federais, estaduais e prefeituras não abandona-
ram a ideia de implantar tais propostas – como 
se viu na violenta repressão a servidores mu-
nicipais de São Paulo, que conseguiram sus-
pender a votação do projeto. Esperam, ao que 
parece, passarem as eleições para recolocar em 
pauta essas propostas ou versões alternativas.  
“O governo Temer já sinalizou que vai procu-
rar alternativas para tentar superar o impasse 
em torno da MP 805 com medidas semelhan-
tes. Há uma pressão muito forte dos governos, 

Hélio Batista Barboza

Vencido no governo Temer (MDB), o fan-
tasma da reforma da Previdência deve voltar 
em breve a assombrar os trabalhadores, espe-
cialmente os do setor público. É que o debate 
eleitoral promete colocar o tema de novo em 
evidência,  agora que os partidos estão lan-
çando suas candidaturas à Presidência.

Logo depois de ser oficializado como pré-
-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin afir-
mou que, se eleito,  enviará ao Congresso uma 
proposta de reforma da Previdência no pri-
meiro ano do mandato.  “Não podemos achar 
que é correto ter um trabalhador com um teto 
de R$ 5 mil, média de R$ 1.191, para viver, e 
o setor público com salários altíssimos, pagos 
pelos de menor renda”, declarou o ex-gover-
nador ao jornal ‘Folha de S.Paulo’.

Outros candidatos seguem o mesmo ra-
ciocínio e têm a mesma disposição, pressio-
nados pelo mercado financeiro. O próprio 
Temer já havia levantado a possibilidade de 
suspender a intervenção militar no Rio de 

Janeiro para tentar aprovar ainda neste ano 
a emenda constitucional da reforma, já que 
sob a medida de exceção a Constituição não 
pode ser alterada.

Redução do Estado do Bem-Estar
No mês de março, o Dieese divulgou relató-

rio reafirmando o que sindicatos, centrais sin-
dicais e movimentos sociais já vinham apon-
tando: o “déficit” da Previdência não existe e 
o verdadeiro objetivo da reforma é desviar re-
cursos da seguridade social para outras fina-
lidades, como o pagamento da dívida pública.

“Em lugar de admitir que as contribuições 
são estruturalmente insuficientes para o cus-
teio do RPPS [Regime Próprio de Previdência 
Social] da União, o Governo insiste em perse-
guir o fim da necessidade de aporte de recur-
sos adicionais, rotulando-a pejorativamente 
como ‘déficit’ ou ‘rombo’, termo preferido pela 
imprensa”, diz o relatório do Dieese, assinado 
por Luciano Fazio, especialista em Previdên-
cia pela Fundação Getulio Vargas.

O documento destaca que esse discurso vem 

pautando a política dos governos há mais de 
15 anos. “Até 2004, o regime de previdência 
dos servidores federais tinha seu equilíbrio 
garantido por lei, mês a mês, pois as receitas 
não se limitavam às contribuições, mas inclu-
íam também o eventual aporte de recursos 
adicionais”, afirma o relatório.

Naquele ano, ainda no governo Lula (PT), a 
Lei no 10.887/2004 alterou as regras de cus-
teio, dando continuidade a uma série de mu-
danças legais que começaram nos governos 
Itamar Franco (MDB) e Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB). As despesas previdenciárias 
não cobertas pelas contribuições – dos servi-
dores e da União – até então vistas com natu-
ralidade, passaram a ser denominadas  como 
“insuficiência financeira” ou “déficit”. 

“A nova metodologia de apuração do resul-
tado de 2004 não foi uma escolha apenas téc-
nica, mas também política”, observa o Dieese. 
“Esse novo olhar está relacionado a visões de 
mundo do final do século XX, onde ganharam 
força as propostas de redução das políticas do 
Estado do Bem-Estar Social”, acrescenta.

DIREITOS

Mobilização dos servidores municipais derrotou reforma da Previdência de Dória.

Medida apontada como confisco salarial perde validade, mas servidores alertam que governos
não desistiram de mudanças que eliminam direitos.

MP 805 caduca e servidores obtêm 
nova vitória na defesa da Previdência

dos partidos e do grande empresariado para 
que os ataques aos direitos dos trabalhadores 
sejam a tônica para as medidas do enfrenta-
mento à crise. Querem que todos os ônus se-
jam dos trabalhadores, inclusive quanto à re-
dução de direitos e salários”, disse Tarcísio. 

O diretor da Fenajufe Saulo Arcangeli, por 
sua vez, ressalta a importância de colocar nas 
ruas a campanha salarial do funcionalismo em 
2018, tanto para buscar avanços na questão 
salarial, quanto para contestar novas amea-
ças aos direitos previdenciários e trabalhistas. 
“Precisamos avançar na campanha, inclusive 
com a perspectiva de construir uma greve dos 
servidores federais”, defendeu.

Supremo
A medida provisória que elevava a alíquota 

previdenciária de 11% para 14% foi editada 
pelo presidente Michel Temer em 30 de ou-
tubro do ano passado. Teve seus efeitos sus-
pensos, antes mesmo de serem aplicados, a 
partir da liminar de Lewandowski. No início 
de março, a advogada-geral da União, Grace 
Mendonça, enviou ofício à presidente do STF, 
ministra Cármen Lúcia, pedindo prioridade 
para inclusão na pauta da ação referente à MP 
805 (ADI 5.809), o que não aconteceu.

No Congresso Nacional, o senador Cidinho 
Santos (PR-MT), relator da proposta, disse, 
segundo o jornal ‘Valor Econômico’, que esta-
va com o parecer pronto, mas não teria como 
apresentá-lo. O senador alegou que  o presi-
dente da comissão especial, deputado Rogério 
Rosso (PSD/DF), condicionara o debate ao 
julgamento da ação no STF.

Rede Brasil Atual

campanha eleitoral ressuscita debate sobre a reforma
Alckmin (PSDB) e outros candidatos querem reforma no primeiro ano de governo, mas Dieese mostra que “déficit” não existe.
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Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no Estado de São Paulo

Jornal do Judiciário

REQUERIMENTOS

Redução de jornada para lactantes: Ser-
vidoras que estiverem amamentando poderão 
ter direito à jornada de 30 horas semanais e de 
6 horas diárias ininterruptas se for atendido o 
requerimento protocolado pelo Sintrajud no 
TRE, no TRT e no TRF-3. De acordo com a so-
licitação, a jornada deve permanecer reduzida 
até as crianças completarem dois anos. A redu-
ção já é adotada no TSE e no TST.

Aposentadorias no TRF/JF: O Sindicato 
enviou novo requerimento à presidente do 
TRF-3, desembargadora Therezinha Cazer-
ta, pedindo providências para agilizar o pro-
cessamento dos pedidos de aposentadoria 
dos servidores. O Sintrajud vem recebendo 
constantes reclamações dos servidores do 
TRF e da JF de que o andamento desses pe-
didos  chega a demorar vários meses. O re-
querimento também notifica a administra-
ção quanto à possibilidade de o atraso nas 
aposentadorias gerar direito a indenização.

AÇÕES

Prorrogação da VPI: O Sintrajud pede que 
os servidores continuem a receber a Vanta-
gem Pecuniária Individual (VPI) até dezem-
bro de 2018. Pela interpretação que os tri-
bunais deram à lei da reposição salarial (Lei 
13.317/2016), a VPI acabou sendo absorvida 
na primeira parcela da reposição, em julho de 
2016, e não na última parcela, como defende 
a ação do Sindicato. Se esse entendimento for 
acatado pela Justiça, os servidores terão direi-
to aos R$ 59,87 mensais da VPI de todo o pe-
ríodo da reposição (julho de 2016 a dezembro 
de 2018), com reflexo nas demais verbas sala-
riais, juros e correção monetária.

O Sintrajud levou ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) a reivindicação de reajuste dos 
auxílios alimentação e creche, cujos valores es-
tão congelados há mais de dois anos. O reque-
rimento protocolado pelo Sindicato pede que 
seja editada portaria conjunta dos tribunais su-
periores concedendo o reajuste.

No STF, os benefícios já foram corrigidos 
pelo IPCA do ano passado (2,95%). Falta esten-
der essa correção a todos os tribunais do Judici-
ário Federal. O Sindicato reivindica também a 
correção pelo IPCA de 2016, que foi de 6,29%. 

conquista: O Sintrajud obteve vitória em 
ação judicial que contestava descontos efetu-
ados pelo TRT-2 a título de contribuição pre-
videnciária (PSSS) supostamente devida pelos 
servidores entre 1996 e 1998. A decisão já tran-
sitou em julgado e o Sindicato agora calcula os 
valores atualizados que os servidores têm a re-
ceber. Aguarde mais informações para saber se 
você tem direito e como será o pagamento.

Veja abaixo o resumo das demais iniciativas 
jurídicas do Sindicato neste mês:

Novas iniciativas e 
vitórias jurídicas

Requerimentos pedem reajuste de 
benefícios e redução de jornada para 

lactantes; TRT-2 devolverá PSSS.

JURÍDIcO

Começou no último dia 
10 o trabalho de campo da 
pesquisa “Perfil dos Traba-
lhadores do Judiciário Fede-
ral no Estado de São Paulo”. 
Realizado pela Huno Con-
sultoria e Treinamentos por 
contratação do Sindicato, 
o estudo tem o objetivo de 
aproximar cada vez mais o 

Sintrajud e a categoria, 
aprimorando o funciona-
mento da entidade.

A pesquisa busca co-
nhecer as opiniões dos 
trabalhadores do Judiciá-
rio Federal no Estado so-
bre a realidade do país, do 
local de trabalho e sobre o 
próprio Sindicato. 

Entrevistadoras e entre-
vistadores identificados 
estão percorrendo os lo-
cais de trabalho com base 
numa amostra represen-

tativa de todos os trabalha-
dores da ativa de todos os 
ramos do Judiciário Federal 
e regiões do Estado. Servido-
res não sindicalizados tam-
bém podem responder.

A diretoria do Sindicato 
convida toda a categoria a 
participar. E para assegurar 

que em todo o Estado os tra-
balhadores possam opinar, 
foi disponibilizada uma ver-
são eletrônica do questioná-
rio na página do Sintrajud 
na internet. Basta acessar o 
link <www.sintrajud.org.br/
pesquisa2018>.

Para que não haja risco de 
duplicidade no preenchi-
mento ou fraude ao sistema 
da pesquisa, se decidir res-
ponder on-line é necessário 
cadastrar o código alfanu-
mérico informado na capa 
do questionário impresso 
que recebeu (ao lado do 
campo “Questionário nº”) 
ou enviado a você por e-
-mail. Cada código é válido 
para um único questionário. 
Se você respondeu digital-
mente, não responda em pa-
pel e vice-versa.

Coleta de dados começou no dia 10 na capital; entrevistadores também vão 
percorrer o interior, e servidores ainda podem responder ao questionário on-line.

Participe da pesquisa de opinião do Sintrajud e 
faça um sindicato cada vez melhor

O Clube de Corrida e Cami-
nhada do Sintrajud se reúne 
nas manhãs de domingo para 
a prática esportiva e a con-
fraternização entre os parti-
cipantes. Eles se concentram 
às 9h no Elevado Presidente 
João Goulart, o Minhocão, 
na altura da rua Helvétia.

O percurso de corrida e ca-
minhada pelo Elevado conta 
com a orientação do profes-
sor de Educação Física Alex 
Raval Bertozzi.

Podem participar pesso-
as que já praticam corrida e 
as que estão começando a se 

exercitar nessa atividade. Os 
participantes são divididos 
em grupos, de acordo com a 
idade e a condição física. Re-
comenda-se que façam uma 
refeição leve cerca de uma 
hora antes das atividades, 
usem roupas frescas, além de 
cuidar da hidratação.

O Clube também oferece 
orientações para as pessoas 
praticarem atividades físicas 
nos outros dias da semana.

Para sócios e funcionários 
do Sintrajud, o Clube é gra-
tuito. Servidores não sindi-
calizados pagam R$ 20 por 

participação. Terceirizados, 
prestadores de serviço e con-
vidados da categoria pagam 
R$ 10 a cada domingo em 
que participem.

Corrida e caminhada todo domingo. Participe!

Os servidores que atuam há mais tempo no 
Judiciário Federal ainda se recordam do su-
cesso que a Mostra de Artes do Sintrajud fa-
zia junto à categoria. A abertura de um espa-
ço para os servidores mostrarem seus dotes 
artísticos e apresentarem seus trabalhos nos 
campos da cultura, música, artesanato e artes 
plásticas será retomada pela atual gestão como 
parte das comemorações do Dia do Servidor 
Público (28 de outubro).

Como parte da Mostra, será realizado no mês 
de maio uma nova edição do Concurso de Fo-
tografias do Sintrajud. Você que é servidor ou 

servidora do Judiciário Federal no Estado de 
São Paulo e fotografa profissionalmente ou por 
hobby pode enviar, somente pelos Correios, até 
três (3) ampliações em tamanho 20x25cm (em 
preto e branco ou cores) para Rua Antônio de 
Godói, 88 - 16º andar, Centro, São Paulo, SP, 
CEP 01034-000. A/C Deptº de Imprensa. O pra-
zo para postagem do material é o dia 31 de maio 
(considerado o carimbo postal no envelope). 
Serão selecionadas por uma comissão julgado-
ra 12 imagens com o tema “democracia e luta”. 
As imagens vencedoras ilustrarão o calendário 
2019 distribuído pelo Sindicato aos servidores.

Sintrajud resgata Mostra de Artes
Evento será precedido por concurso de fotografias.

INTEGRAÇÃO


