
JUDICIÁRIO PROGRESSISTA E DE LUTA 

 

POR UM PROJETO SINDICAL ALTERNATIVO E 
PELA UNIDADE CONTRA OS ATAQUES DO 
GOVERNO TEMER AO SERVIÇO PÚBLICO 

 

“Não basta que a luta seja pura e justa à nossa causa; 
é necessário que a pureza e a justiça estejam dentro de 
nós” Agostinho Neto, poeta africano, líder do MPLA 
(Movimento Popular de Libertação de Angola). 

 

1. Nós, do coletivo Judiciário Progressista e de Luta, entendemos que estamos num momento 
conjuntural dos mais difíceis desde que o ilegítimo Michel Temer assumiu o governo: há 
impressão de que todo o problema do Brasil se resume ao serviço público e aos direitos sociais, 
haja vista os fortes ataques concretos que temos sofrido: PEC 241/55, que congela o orçamento, 
sem a devida reposição de servidores concursados e congelamento salarial real de todo 
ofuncionalismo federal por 20 anos; reforma da previdência para aumentar a idade mínima e o 
tempo de serviço, chegando a 49 anos de contribuição para se aposentar com 100% da média 
salarial; regulamentação da terceirização para toda e qualquer atividade da empresa e do serviço 
público; e, mais recentemente, corte de salários daqueles que lutam pelo seu direito por meio do 
único instrumento que o trabalhador possui que é a greve; além de outros exemplos. 

2. Assim, apesar das nossas críticas à atual gestão do Sintrajud (LutaFenajufe), que está há quase 
20 anos à frente do sindicato, e das diferenças na análise de conjuntura e no desdobramento 
tático, bem como em diversos pontos a respeito da construção sindical independente e realmente 
classista, entendemos que não podemos ter divisão interna para a disputa que se avizinha 
da nossa entidade sindical em maio de 2017.Precisamos ter força total para combater o 
desmonte do serviço público em nosso país.  

3. Além disso, há um entendimento entre os coletivos (Judiciário Progressista e de Luta e atual 
gestão) minimamente comum do caráter do governo Temer e dos malefícios deste para o 
funcionalismo público e para a classe trabalhadora. Temos, ainda, a clareza de que tocar um 
sindicato durante três anos é uma tarefa de responsabilidade a ser compartilhada pelos diferentes 
“ramos” ideológicos da categoria, construindo uma composição o mais sólida possível no que 
tange àquelas e aqueles dispostos a colocar a mão na massa e fazer uma gestão histórica da base 
pela base. 

4. Diante do exposto, bradamos, de início, junto ao LutaFenajufeSP a construção de uma chapa 
unitária para a gestão do Sintrajud 2017/2020. Para tanto, propomos reuniões para debates e 
reflexões do que seria o eixo comum da construção de um projeto sindical para a nossa entidade 
obreira! 

5. Temos divergências e propostas que passamos a expor. De princípio, defendemos a construção 
de um projeto sindical alternativo, que assuma, como eixo estratégico, a democratização (interna 



e externa) do Poder Judiciário, bem como seja capaz de promover a renovação da prática sindical 
(numa ação dabase pela base), para além da disputa político-partidária, a construção de uma 
instituição efetivamente democrática e a defesa dos direitos e garantias da categoria, da classe 
trabalhadora e do povo brasileiro.  

6. O movimento sindical no Judiciário tornou-se uma arena de disputa político-partidária entre dois 
grandes conglomerados: “cutistas”, vinculados ao PT & aliados; e “anticutistas”, abarcando 
desde a oposição de esquerda (CSP-Conlutas, PSTU e afins) e organizados em torno do 
movimento “LutaFenajufe”, até a direita “apartidária” e fascistizante. Tal polarização decorre 
tanto da subordinação do movimento sindical à lógica da disputa político-partidária pelo 
aparelho sindical, quanto da limitação do projeto sindical ao mero corporativismo. Eis o 
diagnóstico preliminar. 

7. De fato, ao longo da última década, tanto a Fenajufe quanto o Sintrajud permaneceram 
estagnados e importantes debates para a categoria foram negligenciados, tais como o plano de 
carreira, a reforma do Estado e do Poder Judiciário, a reestruturação produtiva/ PJe, a 
implantação de novas tecnologias de trabalho etc. Mesmo as campanhas salariais, eleitas como 
pautas praticamente exclusivas em detrimento de todas as demais demandas, também como 
reflexo da desorientação política, representaram a redução do projeto sindical ao mero 
corporativismo/economicismo, reforçando o caráter conservador de nossa categoria. As 
campanhas salariais, em outras palavras, mais aprofundaram nossa servidão do que ampliaram 
nossa liberdade. 

8. O diagnóstico é desolador: o processo de reestruturação produtiva/PJe ameaça extinguir a 
própria categoria e mudará estruturalmente a organização sindical. A campanha salarial, da 
maneira como foi conduzida, teve forte viés individualista e foi acompanhada da interrupção do 
debate sobre plano de carreira e com maior foco nos últimos 13 anos na construção de oposição 
ao governo Lula/Dilma (instrumentalizando a luta) do que na construção de soluções para os 
problemas que sofre a categoria. Além disso, a forte polarização na sociedade sedimentada pela 
direita não recebeu, por parte do PT e do governo Lula/Dilma, o combate necessário com vistas à 
construção de uma consciência social em defesa da igualdade e da justiça, com estímulo à 
participação popular e da classe trabalhadora na política. Tudo isso, aliado ao perfil de uma 
categoria composta hoje eminentemente por componentes da classe média, permitiu a entrada 
de reacionários de direita no movimento sindical, inclinados a instituir um modelo 
estritamente corporativista de sindicalismo. Urge, pois, uma solução: ou mudamos o eixo 
estratégico do movimento sindical, ou definharemos em nosso corporativismo! 

9. De maneira sucinta, o projeto sindical alternativo que pretendemos construir, a partir da 
redefinição do eixo estratégico, deverá promover, ao menos, três mudanças fundamentais: a) 
reconfigurar o campo político, segundo uma nova forma de polarização: “progressistas”, i.e., 
defensores de mudanças estruturais para o país em âmbito social (educação, saúde, moradia, 
entre outros), respeitando o meio ambiente e os direitos humanos; contra qualquer tipo de 
opressão na sociedade e/ou no Judiciário (machista, racista, homofóbica e hierárquica), além da 
intransigência na defesa contra a retirada de direitos sociais e d@strabalhador@s, bem como 
defesa da democratização do Poder Judiciário; e “conservadores”, i.e., defensores da 
conservação da estrutura autoritária do Poder Judiciário e contrários aos pilares acima 
estabelecidos; b) assumir a tarefa de romper com o isolamento social da categoria e envolver a 
sociedade civil na luta pela democratização do Poder Judiciário; c) articular as diversas 
demandas da categoria em torno da desconstrução do autoritarismo e da democratização do 
Poder Judiciário; sobretudo, a demanda salarial. 



10. É democratizando o Judiciário, interna e externamente, que poderemos avançar! Trata-se, 
decerto, de um projeto de longo alcance, ainda em elaboração e que pretendemos debater no 
próximo período; porém, dadas as circunstâncias, mais do que urgente e necessário! E, sim, 
aberto à participação democrática de tod@saquel@s que, em pensamento e ação, forem 
progressistas! 

11. Outrossim, um esclarecimento pertinente: o “Judiciário Progressista e de Luta”, coletivo 
autônomo e independente em relação ao Governo Federal e ao STF, bem como à atual gestão do 
Sintrajud, à esquerda no espectro político e não subordinado a qualquer partido político ou 
central sindical, foi formado, originalmente, a partir de uma motivação comum principal: a 
defesa da democracia, da legalidade e do Estado Democrático de Direito. Assim, apesar de 
termos críticas variadas em objeto e intensidade à atuação do Governo Federal nos últimos 
anos, nos unificamos na defesa da legalidade. Entendemos que não houve lastro jurídico para o 
pedido de impeachment, que aspectos políticos não substituem os requisitos jurídicos nesta 
hipótese e que, assim, o encerramento do governo democraticamente eleito sem crime 
comprovado constitui um golpe contrário à nossa ainda frágil democracia. Em que pese este 
golpe seja movido por parcelas das instituições, como o Judiciário e o Parlamento, além da mídia 
e do patronato que os movem, a utilização das instituições públicas com desrespeito às regras 
estabelecidas, apenas para atingir os objetivos dos agentes políticos interessados, avilta também 
essas instituições. 

12. Nesse passo, defendemos a avaliação segundo a qual reconhecemos o golpe de Estado 
implementado no Brasil, bem como o posicionamento, de que não se trata de sair em defesa de 
um partido ou de um governo, mas da legalidade do processo democrático e contra os abusos, 
seletividades e arbitrariedades do Poder Judiciário.  

13. Assim, considerando o acima referido e que temos plena consciência de que o campo político, da 
maneira como se encontra organizado, não permite a identificação de um posicionamento para 
além dos polos em disputa, advertimos: 

14. Somos, de fato, um grupo independente: nem “cutistas”, nem “anticutistas”. Pretendemos 
subverter tal lógica imobilizante, a partir de um novo paradigma de atuação, tendo a base pela 
base como referência, assumindo a responsabilidade histórica de ousar defender a democracia 
para além de qualquer disputa político-partidária! 

15. Por fim, acreditamos que a mobilização e a luta da categoria devem constituir o eixo norteador e 
impulsionador para os avanços acima mencionados e combater os retrocessos do Governo Temer. 
No entanto, não podemos cair nas ciladas das bravatas. Bravatas por vezes soam bem aos nossos 
ouvidos e trazem aparência de solução imediata, mas só a luta real, com pedagogia do exemplo e 
efetivos avanços para a categoria e a classe trabalhadora nos levarão a um outro patamar de 
sindicalismo e consciência na categoria! 

Resumidamente, nos caracterizamos em âmbito geral:  
16. Somos contra o Golpe implementado a partir de 31 de agosto de 2016, defendendo, como 

solução, “eleições gerais já / diretas já / Fora Temer” para que devolva a população brasileira o 
direito de decidir os rumos do país; 

17. Somos a favor dos direitos humanos, na sua forma mais ampla e generosa, abarcando a defesa 
das minorias (mulheres, negras e negros, LGBT, idosos, pessoas com deficiência, entre outros 
segmentos), seja perante a sociedade, seja internamente no judiciário, mas também abarcando a 
defesa intransigente da dignidade humana nas suas mais diversas formas; 



18. Somos antineoliberais, pois entendemos que para a vida do povo melhorar se faz necessário um 
Estado ativo e altivo na vida das pessoas, que garanta Educação, Saúde, Moradia, Lazer, Cultura, 
Segurança e demais direitos sociais. Deste modo, somos a favor da revogação da PEC 241/55 e 
contra a reforma trabalhista e previdenciária, bem como ao desmonte da Justiça do Trabalho, 
pois entendemos que um Estado atrofiado e privatizado só beneficia os mesmos de sempre, 
setores rentistas da sociedade brasileira; 

19. Somos progressistas, respeitando as diferenças internas – apesar de nos reivindicarmos 
progressistas, não estamos aqui para patrulhar aquela ou aquele que entra ou sai do coletivo, seja 
de que partido ou movimento for. Assim, temos quem é filiado ao Psol, ao PT, ao PCdoB, ao 
PSB, integrantes ligados aos movimentos sociais e Frentes Políticas (Frente Brasil Popular e 
Povo Sem Medo, especificamente) e, principalmente e na sua maioria, pessoas não ligadas a 
nenhuma organização, mas que enxergam a importância de aglutinar os progressistas para se 
disputar um projeto sindical alternativo no Judiciário.  

Em âmbito sindical, nos caracterizamos por alguns princípios: 

20. Autonomia e independência em relação aos Governos e partidos – entendemos que um 
sindicato classista, acima de tudo, não pode se subordinar aos interesses de ocasião dos 
Governos / Partidos, nem ser sua correia de transmissão, devendo se caracterizar como um 
movimento social autônomo e independente para decidir, lutar e trabalhar em prol da categoria e 
de um serviço público de qualidade; não à toa na greve da campanha salarial de 2015 nossos 
militantes atuarem ativamente, mobilizando, com autonomia e independência em relação ao 
Governo Dilma, contribuindo para que o nosso movimento sindical pressionasse e conquistasse o 
PL 2648. 

21. Autossustentação – para que tenhamos autonomia e independência real, não sendo uma mera 
palavra de ordem, é importante o coletivo se autofinanciar, ou seja, todos os seus gastos serem 
bancados por aqueles e aquelas diretamente envolvidos. Os ditados “Não existe cafezinho grátis” 
e “Quem toca a banda, escolhe a música” são corretos e se aplicam para a política sindical; se 
aceitarmos dinheiro de fora da base do Judiciário, seja de sindicatos do Judiciário, seja de 
sindicatos ou partidos de fora da categoria, estaremos sempre ligados financeiramente a 
entidades, perdendo parcialmente a autonomia e independência que defendemos. Por isso, 
defendemos a importância da autossustentação do coletivo. 

22. Não ao aparelhamento sindical – somos contra o aparelhamento que é realizado no Sintrajud e 
outros sindicatos pelo país, seja politicamente, seja financeiramente; isto não significa que somos 
a favor de um sindicato meramente corporativo, pois entendemos que a entidade sindical deve 
estar ligada e interligada às lutas gerais da classe trabalhadora e dos demais movimentos sociais. 
No entanto, para isso, faz-se necessário respeitar os espaços de assembleias da categoria, 
trazendo para a democracia interna (conselho de base ou assembleia) decisões de apoios 
financeiros ou políticos a causas sociais (sempre que assim fizer), não havendo “cheque em 
branco” para a diretoria decidir sobre estes pedidos. 

23. Pela retomada do trabalho de base, a partir de um método diferente e alternativo – 
primeiramente, faz-se necessário retomar o trabalho de base que foi abandonado pela atual 
gestão do Sintrajud, reaproximando a categoria da nossa entidade sindical. Além disso, não 
podemos repetir erros do passado, em que o trabalho de base nada mais era do que um 
instrumento para levar a “luz e a verdade” aos colegas de trabalho, não permitindo, assim, 
convencer e ser convencido, numa atitude paternalista de “vanguarda”. Retomar o trabalho de 
base é essencial, no entanto, sem repetir erros do passado. 



24. Mobilização e negociação – contra o tudo ou nada – acreditamos que a mobilização e a luta na 
categoria devem constituir o eixo norteador e impulsionador para o fortalecimento do serviço 
público e de qualidade. Bravatas por vezes soam bem aos nossos ouvidos e trazem aparência de 
solução imediata, mas só a luta real, com pedagogia do exemplo e efetivos avanços para a 
categoria e a classe trabalhadora nos levarão a um outro patamar de sindicalismo e consciência 
na categoria. No entanto, ressalvamos que a negociação faz parte da política sindical, em 
especial no funcionalismo público em que não existe dissídio coletivo / convenção coletiva / 
acordo coletivo, bem como devido à relativização do direito de greve após decisão desastrosa do 
STF. Assim, defendemos a mobilização como instrumento concreto de elevação do nível de 
consciência da categoria e de participação democrática nos rumos da carreira, bem como 
instrumento efetivo de ganhos, sendo a negociação parte disso, para que não fiquemos na política 
do tudo ou nada; 

25. Pela democratização da máquina sindical Sintrajud – nos últimos anos, a gestão PSTU / 
LutaFenajufe levou o Sintrajud a ser um espaço de muita forma e pouco conteúdo. Explicamos: 
apesar de formalmente consultar a categoria, as assembleias gerais de sábado à tarde não chegam 
a 50 pessoas da ativa. É isso mesmo: 50 pessoas decidindo por 17 mil no Estado!  

26. Assim, o aparelhamento é muito mais fácil, pois os espaços de decisão se restringem aos 
“militantes abnegados” da categoria que, em regra, são ligados a atual gestão e ficam até o final 
do sábado à tarde/noite nas assembleias. Deste modo, os “mesmos de sempre” estão nas “fotos” 
enquanto a maioria da categoria está alheia ao que é construído e decidido. 

27. Para mudar esta situação e ter uma atuação da base pela base, faz-se necessário reaproximar o 
Sintrajud da categoria, em especial dos fóruns do interior e não centrais. O Sintrajud pode e deve 
ter apoio de seus funcionários, mas a maioria da categoria mal sabe quem são os dirigentes da 
entidade devido à burocratização sindical! É preciso retomar o trabalho de base e as pontes com 
os colegas que não trabalham na capital.  

28. Assim, nos comprometemos a realização de mais assembleias setoriais que não sejam apenas 
consultivas, mas também deliberativas, fazendo destas parte da assembleia geral, conforme 
aprovado por maioria na Estatuinte de 2016 (apesar de entendimento contrário da direção da 
entidade).  

29. Para democratizar o Sintrajud, precisamos utilizar a tecnologia e permitir que colegas que 
trabalham no interior do Estado tenham o mesmo direito de se apropriar dos espaços que os 
demais colegas da capital. Aqui não se defende de maneira irresponsável “assembleias virtuais”, 
mas que a transmissão online seja instrumento de empoderamento e formação política e, 
inclusive, de consulta à categoria.  

30. Como forma de aproximação com a base, muito pertinente seria a elaboração de estudo de 
viabilidade para criação de subsedes no interior, a exemplo da existente na Baixada, asseverando 
que tal mecanismo de descentralização não seja meramente formal, mas que tenha caráter efetivo 
de prestação de serviços, informação, formação (cursos, palestras...) e inclusão. Assim, seria um 
espaço para assembleis setoriais consultivas e deliberativas, conforme previsão estatutária.  

31. Ainda sobre o quesito “democratização sindical”, precisamos disponibilizar aos sindicalizados, 
de maneira periódica e de fácil acesso, a prestação de contas da nossa entidade. Além disso, 
publicar, em regra, as atas das reuniões da diretoria para que haja possibilidade de 
acompanhamento da base das decisões que serão tomadas, acabando com a caixa preta que existe 
na atual gestão.  



32. Para finalizar, defendemos que haja uma redução proporcional na contribuição associativa. Isso 
não significa negar a importância de se ter um Sintrajud forte financeiramente para subsidiar as 
lutas. No entanto, o valor de 1% da remuneração bruta ao mês, somado a outras críticas que 
tecemos acima, nos leva a um número de sindicalização abaixo da média no serviço público 
(aproximadamente 20%) e um distanciamento da base com o seu sindicato. Assim, a proposta é 
que: aumentando o número de sindicalização (por exemplo, de 4500 para 5000 sócios), 
diminuamos de 1% para 0,9% a mensalidade; 5000 a 5500, diminuamos de 0,9% para 0,8% a 
mensalidade; até o limite de 0,5%. Deste modo, aumentaremos o valor arrecadado devido ao 
aumento significativo de sócios e diminuiremos o valor para a categoria, reaproximando-a da 
entidade que a representa.  

33. Contra a exclusividade de campanhas salariais – nos últimos anos o Sintrajud se restringiu a 
se engajar numa campanha salarial em detrimento das condições de trabalho e de saúde do dia a 
dia. Assim, deixam-se de lado questões do cotidiano dos servidores, em especial dos fóruns não 
centrais e do interior, para se engajar apenas e exclusivamente em campanhas que fortalecem o 
sentimento de individualidade interno na categoria nos fóruns da capital (Ruy Barbosa e Fóruns 
da Federal na Paulista). Faz-se necessário reaproximar o Sintrajud da bas,e e isso só com um 
sindicato que alie uma boa luta de reposição inflacionária com uma discussão e carreira, tendo 
como eixo norteador uma melhor qualidade de vida.   

34. Pela desfiliação da Conlutas / Nenhuma Central nos representa! – Após o início do Governo 
Lula, houve uma grande divisão dentro do movimento sindical de esquerda. De um lado, aqueles 
que eram da tese de defender o Governo Lula, chamados de “governistas”, reunidos basicamente 
na CUT; outros, em especial após a criação do Psol, defendiam uma oposição à esquerda do 
Governo, chamados de “oposição de esquerda, ou esquerdistas”, reunidos basicamente na 
Conlutas (em 2004).  

35. Apesar da simplificação acima, havia diferenças das forças políticas que compunham a CUT e a 
Conlutas. No entanto, o que era uma divergência político-ideológica, com o reconhecimento 
legal das Centrais Sindicais em 2008 e o destino de milhões de reais das contribuições 
compulsórias e do imposto sindical para as centrais, transformou-se em disputa de aparelhos: 
cada força política “criou” seu próprio aparato sindical, sua própria central: a CUT, basicamente, 
era aparelho do PT; a CTB, do PCdoB; a Intersindical, do Psol; a Conlutas, do PSTU; além de 
outras centrais conservadoras, como a Força Sindical (vinculada ao Paulinho da Força), Central 
Pública, entre outras.  

36. Assim, perdeu-se a ideia de Central Única (que reúne todos os sindicatos), vinculando a luta 
comezinha à luta geral da classe trabalhadora, para a Central de cada partido/organização. Deste 
modo, apesar de entendermos de supra importância a vinculação da luta da nossa categoria à luta 
geral da classe trabalhadora, no atual cenário, com a divisão das Centrais em aparelhos 
partidários, somos pela desfiliação da Conlutas e pela não vinculação do Sintrajud a 
nenhuma Central! Além da reflexão acima feita, aproveita-se, assim, o valor da contribuição 
repassada à Conlutas para o interesse direto dos nossos servidores.  

37. Pelas razões apontadas, propomos um plebiscito entre os trabalhadores do Judiciário Federal 
de SP (base do Sintrajud) para que decidam se querem continuar ou não filiados à 
Conlutas. 

38. Pela unidade interna para enfrentar os ataques ao funcionalismo público e à classe 
trabalhadora. 



39. Como dissemos no início, apesar das críticas que fizemos acima, temos disposição para a 
construção de uma chapa unitária para a gestão de 2017-2020.  

40. Ante todo o exposto, propomos, para a gestão do Sintrajud 2017/2020, a construção de uma 
chapa unitária (LutaFenajufeSP e Judiciário Progressista e de Luta), por meio do debate e da 
reflexão sobre o eixo comum da construção do projeto sindical para a nossa entidade obreira! 

 

COLETIVO JUDICIÁRIO PROGRESSISTA E DE LUTA 

Assinam esta tese: 

1 - Adauto Mercaldo - TRF; 
 
2 - AkikoAkiyama - aposentada; 
 
3 - Alexandre Franco de Morais - TRF; 
 
4 - Alice Quintela Lopes Oliveira - JT/SP; 
 
5 - Aline Medeiros de Melo Vieira - JT/SP; 
 
6 - Altemar Santos - JT/ Guarulhos; 
 
7 - Anderson Placido de Carvalho - JF /São José dos Campos; 
 
8 - Antonio Carlos da Cruz Reis - JEF/ SP; 
 
9 - Antonio Soares de Queiroz Junior - VT/ Guarulhos; 
 
10 – Aparecida Dias Lima – JEF/ Campínas;  

11 - Augusta Amaral - JEF/SP; 
 
12 - Cássio Romero Santiago da Silva - JT/SP; 
 
13 - Carolina dos Santos Marques Ribeiro - TRF; 
 
14 - Claudia Silva Barros - JT/ SP; 
 
15 - Claudio Luiz Pessuti - JT/ ABC; 
 
16 - Cristina Marcovic - JF/SP; 
 
17 - Danilo Alves Paiva - JT/SP; 
 
18 - Danilo Soares de Oliveira - JF/ SP; 
 
19 - Danilo Tarpani - JT/ Baixada; 
 
20 - Daniel Hatanaka - TRF; 



 
21 - Diana Guedes Souza - JF/SP; 
 
22 - Dionísio de Paiva Pitta Júnior - JT/SP; 
 
23 - Edna Maria de Santana Prates - JT/ Franco da Rocha; 
 
24 - Eduardo Ramos de Sousa - TRF; 
 
25 - Eduardo Caetano - JEF/ SP; 
 
26 - Elaine Amaral - JF/ SP; 
 
27 - Eveline Davi de Lima - TRE/SP; 
 
28 - Fabiano de Sousa Gomes - JT/Diadema; 
 
29 - Flavio Romeu de Souza Franco - JT/ Barueri; 
 
30 - Gustavo Garcia - JF Franca; 
 
31 - HaydeePuntschart - TRF; 
 
32 - Helena Pontes - JT/Baixada; 
 
33 - Isabel Cristina Rodrigues da Silva Couto Gonçalves - JT/SP; 
 
34 - James Sales da Silva - JFBragança Paulista; 
 
35 - João L. Mutaf - TRE-SP 
 
36 - João Paulo Bessa de Melo - JT/SP; 
 
37 - José Alexandre Justino - JT/ ABC; 
 
38 - Julia Cristina Santos Fonseca - JT/SP; 
 
39 - Kézia de Assis Pereira Armondes - JT/SP; 
 
40 - Leica Claudio Silva - JT/SP; 
 
41 - Leonardo Ponzetto - TRF; 
 
42 - Lígia Padovani Nascimento - JT/SP; 
 
43 - Luciano Alves Henriques - JT/SP; 
 
44 - Lygia Porto - aposentada; 
 
45 - Luciane Pianta Palhares - JF/ Campinas; 



46 - Marcelo Penna Kagaya- JT/SP; 
 
47 - Marco Túlio Borges da Silva Cordeiro - JF/ SP; 
 
48 - Marcos Eduardo Giunti - JF/SP. 
 
49 - Maria Valéria Ferraz S. Andrade - JT/SP; 
 
50 - Mariana Barrozo Garcia - JT/SP; 
 
51 - Maycon Muniz Silva - JT/ Baixada; 
 
52 - Mestrogildo Marques da Costa - JEFSP; 
 
53 - Neemias Ramos Freire - JT/SP; 
 
54 - PatriciaVillarinho de Lima - JT/Guarulhos; 
 
55 - Paula Margarida Conceição de Araújo - JT/SP; 
 
56 - Rafael Molina - JEF/SP; 
 
57 - Rafael de Sousa Jesus - JT/ SP; 
 
58 - Renato RicieriBurin - TRF; 
 
59 - Ricardo Silvestre - JT/ABC; 
 
60 - Richard Wagner Arantes - JT/SP; 
 
61 - Rodrigo Évora - JT/Guarulhos; 
 
62 - Sérgio Rico - JEF/SP; 
 
63 - Simone dos Santos Oliveira - JT/SP; 
 
64 - Silvia Hernandes - JT/ Taboão da Serra; 
 
65 - Tatiana Carolina Martins Campos - JT/SP; 
 
66 - Tatiana SalbegoBitencourte - JT/SP; 
 
67 - Thiago Duarte Gonçalves - JT/ SP 
 
68 - Valter Luiz Peluque - aposentado; 
 
69 - Wagner Garcia Garcez - JT/SP; 
 
70 - Wilson Eusébio - TRF; 

71 - Zair Palhares - aposentada; 


