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Está chegando um dos momentos 
mais importantes da categoria: O 6º 
congresso do Sintrajud. Com abertura 
em 31 de março e duração de três dias, o 
6º Congresso terá como centro a Refor-
ma do Estado e as suas consequências 
para o serviço público.

O tema se faz relevante, pois estamos 
vivendo um momento em que servido-
res  e o serviço público do mundo intei-
ro estão tendo seus direitos fortemente 
atacados.

No Brasil, a data-base da categoria é 
constantemente desrespeitada, e essa 
realidade se repete em todas as outras 
categorias do serviço público. A falta de 
reajuste salarial é apenas uma das faces 

do que chamamos de Reforma do Estado.
O assédio moral, que tem se tornado 

cada vez mais comum, é outra consequ-
ência das Reformas do Estado, princi-
palmente no Judiciário. Com relações 
hierárquicas cada vez mais verticaliza-
das e com uma concentração de poder 
cada vez maior nas mãos de chefes e 
supervisores, o assédio passa a ser uma 
prática dentro dos Tribunais, em muitos 
casos, com o aval e a negligência das 
administrações.

Outra faceta da Reforma do Estado 
são as terceirizações e as precarizações 
dos locais de trabalho.

Além de levantar estes aspectos, o ob-
jetivo do 6º Congresso é elaborar uma 

política que consiga nortear a ação do 
Sintrajud para o próximo período. “Por-
tanto, todas as elaborações e contribui-
ções são bem vindas”, diz a diretora do 
Sintrajud Angélica Olivieri.

Angélica lembra que o tema já vem 
sendo debatido ao longo dos últimos 
anos, com os vários seminários que o 
Sintrajud promoveu. “O Congresso po-
derá ser um momento de sistematização 
de todo acúmulo teórico que temos”, 
afirma. 

“Além das questões salariais, que são 
fundamentais, pretendemos realizar um 
Congresso que debata aquilo que está 
por detrás dos ataques que sofremos no 
dia a dia”, concluiu.

Vem aí o 6º Congresso
do Sintrajud

Em 2008, na realização do 5º Congresso do Sintrajud, categoria definiu que o combate ao assédio moral seria 
uma das principais bandeiras do sindicato. Naturalmente já existia uma bagagem teórica sobre o tema, inclusi-
ve com uma cartilha específica sobre o assédio moral e as formas de combatê-lo. Entretanto, “o congresso foi 
um momento em que tivemos a oportunidade de aprofundar em tema que nos aflige cotidianamente”, lembra 
Angélica.

Outro tema muito importante para a categoria, debatido no 4º Congresso, foi a desfiliação do Sintrajud da 
CUT, quando aquela central deixou de representar os interesses dos trabalhadores e passou a defender o gover-
no federal e suas políticas.  Foi neste Congresso que a categoria decidiu que o Sintrajud ingressaria nas fileiras 
da Conlutas.

Um palco de decisões importantes
Wladmir Aguiar



Boletim do Sintrajud 31/01/2011
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 6º CONGRESSO DO SINTRAJUD

Data de abertura: 31 de março de 2011, às 19 horas, no auditório do SINTRAJUD (Rua Antonio 
de Godoy, 88, 15ª andar). 
Nos dias 01, 02 e 03 de abril de 2011, a partir das 9 horas, no Hotel Terras Altas (Rodovia Régis 
Bittencourt - km 292,5), Itapecerica da Serra - SP.   
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São 
Paulo – SINTRAJUD convoca de acordo com as disposições estatutárias da entidade todos os 
seus associados para o 6º Congresso Estadual do sindicato. 
 
PAUTA:
1. Análise de Conjuntura 
2. A Reforma do Estado e suas conseqüências no Serviço Público  
3. Balanço e Organização Sindical
4. Plano de Lutas e Campanhas Específicas
5. Estatuto
6. Calendário de Eleições do SINTRAJUD

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO: Os delegados ao 6º Congresso serão eleitos em conformi-
dade com Regimento Próprio, a ser aprovado na Assembléia Geral convocada para o dia 26 de 
fevereiro de 2011, às 15h, no auditório do sindicato (Rua Antônio de Godoy, 88, 15º andar). 

PRAZO PARA ENTREGA DE TESES sobre os temas do Congresso: as teses serão aceitas ape-
nas por escrito, observando o temário do Congresso e deverão ser enviadas para o SINTRAJUD 
(para e-mail: secpolitica@sintrajud.org.br) até o dia 11 de março de 2011, no seguinte formato:

 Texto do Word
 Fonte Times New Roman; Tamanho 13. 
 Títulos em negrito, tamanho 20, em caixa alta (maiúscula).
 Subtítulos em negrito tamanho 16.
 Todos os parágrafos devem ser numerados e ter o recuo de 1,5 cm.
 O espaçamento entre as linhas deve ser simples. 
 O Sintrajud não aceitará textos que não vierem com o formato especificado.
 Quem quiser fazer tese fora do prazo terá que arcar com as despesas de reprodução e 
com a distribuição da mesma no Congresso.

São Paulo, 31 de janeiro de 2011.

Maria Angélica Olivieri – Coordenadora Executiva
 
Démerson Dias – Coordenador Geral

Leica Claudio Silva- Coordenadora Geral


