
 

2º CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO SINTRAJUD – 2018 
 

REGULAMENTO 

 
I - DA FINALIDADE 
 
Art. 1º - O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD 
promove o 2º Concurso de Fotografia, sob o tema “Um olhar social sobre a justiça”, com os 
propósitos de estimular o desenvolvimento da criatividade e capacidade de observação e valorizar a 
produção artística, documental e estética em meio fotográfico de servidores lotados nas unidades 
do Judiciário Federal no Estado de São Paulo e dependentes destes. 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 2º - Poderão participar do Concurso todos os servidores filiados ao SINTRAJUD e seus 
dependentes (esposo/a, companheiro/a e descendentes com idade acima dos 18 anos). 
 
Parágrafo primeiro - No caso da participação de dependentes, será necessário informar na ficha de 
inscrição o nome do/a sindicalizado/a e o grau de parentesco do/a participante. 
 
Parágrafo segundo – É vedada a participação aos membros da Diretoria Executiva, do Conselho 
Fiscal e aos funcionários do Sindicato, bem como de parentes até o terceiro grau das pessoas 
referidas neste parágrafo. 
 
Parágrafo terceiro – A sindicalização poderá ocorrer até o ato da inscrição no Concurso, bastando 
preencher a ficha de filiação disponível no site, na sede e na subsede do SINTRAJUD. Neste caso, a 
ficha deve ser enviada em original, preenchido e assinado, juntamente com o material fotográfico. 
 
III - DA CATEGORIA 
 
Art. 3º - Os trabalhos serão avaliados na categoria foto. 
 
IV - DOS TRABALHOS 

Art. 4º - O tema escolhido para o 2º Concurso de Fotografia é “Um olhar social sobre a justiça”. 
 
Art. 5º - Cada candidato/a poderá inscrever até 3 (três) fotografias, obedecendo as seguintes 
características:  
a) Originais e inéditas. 
b) Provenientes de smartphones, equipamento digital ou analógico. 
c) Impressão em papel fotográfico fosco ou brilhante, no tamanho de 20x25cm. 
 
Art. 6º - Não serão aceitas fotografias compostas, em sobreposição, com imagem manipulada, 
enviada por meio eletrônico, ou que já tenha sido, sob qualquer forma, premiada, publicada ou 
exibida em público. 
 
Parágrafo único - Somente será premiada e divulgada uma única foto por autor/a.  
 
V - DA INSCRIÇÃO 
Art. 7º - O/A interessado/a deverá preencher a ficha de inscrição disponível no site do SINTRAJUD, 
na sede e/ou na subsede da entidade, colocando-a num envelope com a expressão “2º CONCURSO 
DE FOTOGRAFIA DO SINTRAJUD”. Devem obrigatoriamente constar da ficha de inscrição os 
seguintes dados: nome completo, órgão, lotação, endereço residencial, telefone/s de contato, e-



Art. 7º - O/A interessado/a deverá preencher a ficha de inscrição disponível no site do SINTRAJUD, na 
sede e na subsede da entidade, colocando-a num envelope com a expressão “2º CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA DO SINTRAJUD”. Devem obrigatoriamente constar da ficha de inscrição os seguintes 
dados: nome completo, órgão, lotação, endereço residencial, telefone/s de contato, e-mail, data de 
nascimento, data e local onde a foto foi realizada (com informações sobre cidade, Estado e país), um 
título para a imagem (em até 40 caracteres) e, em caso de dependente, relação de parentesco com 
servidor/a sindicalizado/a, nome/lotação do/a referido servidor/a e assinatura do/a mesmo/a. 
 
Parágrafo único - O envelope deve ser enviado para a sede do SINTRAJUD, sito à Rua Antônio de 
Godói, 88 – 16º andar – Centro – São Paulo/SP – CEP 01034-000. 
 
Art. 8º - No verso de cada fotografia deverá constar uma etiqueta com o título da foto e identificação 
do/a autor/a (nome completo e identificação que deseja ver usada como crédito). 
 
Art. 9º - As fotografias nas quais constem imagens de pessoas, em primeiro plano, somente serão 
aceitas com as respectivas autorizações (por escrito) das fotografadas permitindo a publicação e 
divulgação da imagem pelo SINTRAJUD em quaisquer meios e suportes (impresso, digital, brindes, 
camisetas, etc). 
 
Art. 10 - Qualquer identificação de marca/propaganda na/s foto/s anula a inscrição do/a participante. 
 
Art. 11 – O período de inscrição vai de 08 (oito) de maio/2018 a 08 (oito) de junho/2018, 
exclusivamente por via postal, valendo o carimbo dos Correios como comprovação de validade da 
postagem. (PRAZO PRORROGADO ATÉ 03 (TRÊS) DE AGOSTO/2018) 
 
Art. 12 - Em caso de invalidação da inscrição, o/a participante, será informado/a por ou e-mail. 
 
VI - DA EXPOSIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS 
 
Art. 13 - As fotos selecionadas serão expostas pela primeira vez na 6ª Mostra de Artes do SINTRAJUD, 
em outubro deste ano, podendo ser também exibidas em outros eventos promovidos pelo Sindicato, 
em quaisquer materiais e suportes definidos pelo SINTRAJUD, ficando os/as inscritos/as cientes desta 
cláusula no ato da inscrição e considerando-se a própria inscrição como aceitação total e irrestrita 
destes usos. 
 
VII - DO JULGAMENTO 
 
Art. 14 - As fotografias serão avaliadas por uma Comissão Julgadora especializada composta por três 
profissionais do ramo da fotografia. 
Parágrafo primeiro - A decisão da Comissão é irrecorrível, soberana e final. 
Parágrafo segundo – A sessão de votação e classificação das fotos e participantes será transmitida em 
vídeo pela página do SINTRAJUD na rede social ‘Facebook’, ocorrendo em data previamente divulgada, 
no auditório do Sindicato, em evento fechado para que não haja dúvida quanto a pressões sobre a 
Comissão Julgadora. 
 
Art. 15 - No julgamento serão levados em conta os seguintes critérios: 
a) Impacto visual - até 10 pontos. 
b) Técnica - até 10 pontos.  
 



 

c) Criatividade na abordagem - até 10 pontos. 
d) Sensibilidade e adequação ao tema proposto - até 10 pontos. 
 
Art. 16 - O resultado do Concurso será anunciado em até 20 (vinte) dias após o julgamento e estará 
disponível nos veículos de comunicação do SINTRAJUD, bem como em outros meios locais. 
 
Parágrafo primeiro - O resultado final das avaliações deliberado pela comissão julgadora será obtido 
pela somatória das pontuações, premiando os/as 12 (doze) primeiros/as colocados/as (através dos 
critérios da análise acima). 
 
Parágrafo segundo - Havendo empate, o critério utilizado será a maior pontuação, pela ordem, nos 
seguintes critérios: 
a) Impacto Visual. 
b) Técnica. 
c) Criatividade na abordagem. 
d) Sensibilidade e adequação ao tema. 
 
Parágrafo terceiro - Persistindo o empate, será feito um sorteio entre os candidatos. 
 
VIII - DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 17 – Os/as 3 (três) primeiros/as colocados/as, serão agraciados/as com os seguintes prêmios: 

 1º lugar: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e participação no calendário do 
SINTRAJUD/2019. 

 2º lugar: R$ 1.000,00 (hum mil reais) e participação no calendário do SINTRAJUD/2019.  

 3º lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais) e participação no calendário do SINTRAJUD/2019. 
 
Parágrafo primeiro – Os/as participantes classificados/as do 4º (quarto) ao 12º (décimo segundo) 
lugares receberão Certificado de Menção Honrosa e participação no calendário do SINTRAJUD/2019. 
 
Parágrafo segundo – Os prêmios serão entregues em cerimônia na 6ª Mostra de Artes do SINTRAJUD. 
 
Art. 18 - Todos os participantes receberão Certificados. 
 
Parágrafo único – Aos/às autores/as de fotos selecionadas serão encaminhados, no endereço 
informado no ato da inscrição, 10 (dez) exemplares do Calendário SINTRAJUD 2019. 
 
IX - DAS PENALIDADES 
 
Art. 19 - Se constatado plágio ou falta de ineditismo na fotografia o/a concorrente será de imediato 
desclassificado/a. 
 
Parágrafo primeiro - Da mesma forma, serão automaticamente desclassificadas as fotografias que 
fizerem referências desonrosas a pessoas, locais, obras culturais ou quaisquer outras protegidas por 
direitos autorais, bem como as que demonstrarem qualquer tipo de discriminação por conta de 
religião, política, raça, cor, sexo, nacionalidade ou origem étnico-racial. 
 
Parágrafo segundo - É de inteira responsabilidade do/a participante quaisquer custos e/ou 
necessidade de defesa de eventual direito contra acusação de plágio ou imitação ou uso indevido de 
imagem de pessoa fotografada em primeiro plano nas fotografias apresentadas neste concurso. 
  



Art. 20 - Caso fique comprovado, num prazo de 30 dias a contar da data de divulgação do fato, que 
o/a premiado/a não é o/a autor/a da fotografia selecionada, o/a mesmo/a deverá devolver o 
respectivo prêmio. 
 
X - DOS DIREITOS DO SINTRAJUD 
 
Art. 21 - Todas as fotografias poderão ser divulgadas nos meios de comunicação do SINTRAJUD, ou 
em exposições, assegurando a publicação do/s nome/s de seus autores. 
 
Art. 22 - Os direitos de uso das fotografias dos participantes do Concurso pertencerão ao SINTRAJUD. 
Os autores das fotografias autorizam o uso do próprio trabalho, do nome e da imagem pelo 
SINTRAJUD, sem ônus de espécie alguma. 
 
Art. 23 - Não serão devolvidas as fotografias concorrentes, premiadas ou não, as quais, no interesse 
da entidade, passarão a integrar o acervo da mesma. 
 
Art. 24 - Os prêmios são intransferíveis, e não poderão ser trocados nem revertidos em dinheiro. 
 
Art. 25 – Os/as participantes, ao enviarem seus trabalhos para o SINTRAJUD, estarão aceitando 
explicitamente todas as normas deste Regulamento. 
Parágrafo único – O/a concorrente que tiver sua foto selecionada, independentemente de ter sido 
captada digitalmente ou em filme, ao ser comunicado/a pelo SINTRAJUD, deverá enviar ao Sindicato, 
em até 5 (cinco) dias úteis, o arquivo digital da imagem com, no mínimo, 5.0 megapixels de resolução 
para o e-mail <imprensa@SINTRAJUD.org.br>. 
 
XI - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 26 - Este Concurso tem caráter estritamente cultural, estando aberto a todos os sindicalizados 
e/ou seus dependentes. 
 
Art. 27 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação do Concurso e pela 
Diretoria do SINTRAJUD. 
 
Art. 28 - O Concurso será gerido pelas Coordenações Geral, Sociocultural e de Imprensa do 
SINTRAJUD. 
 
Art. 29 - Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3222-5833 - nos Deptºs de Imprensa 
ou Sociocultural - ou pelos e-mails: imprensa@SINTRAJUD.org.br ou sociocultural@SINTRAJUD.org.br. 
 

mailto:imprensa@sintrajud.org.br
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FICHA DE INSCRIÇÃO AO 2º CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DO SINTRAJUD – 2018 
 

Nome completo: 

Crédito/Pseudônimo: Data de nascimento: ___/___/___ 

Endereço completo: 

Telefone fixo (com DDD): Celular (com DDD): 

E-mail/s: Data em que a foto foi realizada: ___/___/___ 
Órgão: TRF (   ) JF (   )  TRT-2 (   )  TRE (   )  JM (   )  Lotação: 

Servidor em atividade (   )  Aposentado/a (   ) 

Local onde a foto foi realizada (cidade, Estado e País): 
 

Título da/s foto/s (máximo de 40 caracteres): 
Foto 1: ________________________________________________________________________ 
 
Foto 2: ________________________________________________________________________ 
 
Foto 3: ________________________________________________________________________ 
 

 
Somente para dependentes 

 

Nome do/a sindicalizado/a: 

Lotação do/a sindicalizado/a: 

Grau de parentesco com o/a sindicalizado/a: 

 
Atesto para os devidos fins que tenho conhecimento e concordância de que a/s foto/s acima 
referida/s, de minha autoria, enviadas ao 2º Concurso de Fotografias do SINTRAJUD, selecionadas 
ou não, poderão ser utilizadas, publicadas e/ou expostas pelo Sindicato em quaisquer materiais e 
suportes – a critério da diretoria da entidade, por tempo indeterminado, sem necessidade de prévia 
autorização de minha parte, ficando os direitos de uso a partir da subscrição desta ficha de inscrição 
transferidos ao SINTRAJUD irrevogavelmente. Reafirmo com a assinatura abaixo que reconheço e 
dou fé como sendo de minha concordância integral e irretratável os termos do Regulamento do 2º 
Concurso de Fotografias do SINTRAJUD. 
 

____________________________, ___, de ____________________ de 2018. 
(cidade, data e mês) 

 
 
 

ASSINATURA: ___________________________________ 
 

NOME COMPLETO: ___________________________________ 
 
 
 

ASSINATURA DO/A SINDICALIZADO/A: ___________________________________ 
(Em caso de participação de dependente)) ) 

NOME COMPLETO: ___________________________________ 



 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CESSÃO DO DIREITO DE USO DE IMAGEM 
AO 2º CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DO SINTRAJUD – 2018 

 
 

Obs.: O presente termo deverá ser encaminhado apenas no caso de a foto conter pessoas. 
 

 
Eu, ___________________________________________________________________, residente e 

domiciliado/a à _____________________________________________________________________ 

Complemento ___________ Bairro _______________________ Cidade ____________________ Estado 

___________________ CEP _____________, portador/a do RG nº: ________________ Órgão Emissor: 

_______________ Data de emissão: ____/____/____ e do CPF _____________, ora denominado/a 

OUTORGANTE, pelo presente instrumento particular autorizo _____________________________________ 

____________________________, residente e domiciliado/a à ___________________________________ 

____________________ Complemento______________ Bairro _______________________ Cidade 

__________________ Estado _________________ CEP ________________, portador/a do RG nº: 

________________ Órgão Emissor: __________________ Data de emissão: ____/____/____ e do CPF 

_____________, ora denominado/a OUTORGADO/A, a utilizar minha imagem na fotografia intitulada 

_________________________________________, concorrente ao 2º Concurso de Fotografias do 

SINTRAJUD – 2018, cujo tema é “Um olhar social sobre a justiça”. Declaro ter conhecimento que, caso a 

foto seja selecionada e/ou vencedora, irá compor o calendário 2019 do SINTRAJUD, bem como poderá 

ilustrar materiais desta entidade em quaisquer meios e suportes, incluindo exposição na 6ª Mostra de Artes 

do SINTRAJUD. A presente autorização outorga o direito de uso da imagem na fotografia intitulada acima, a 

título gratuito e sem limite de prazo, e, igualmente, confere a cessão do direito de uso das fotos para o 

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo - SINTRAJUD, sem qualquer ônus, 

em caráter definitivo e sem limite de prazo. 

 

____________________________, ___, de ____________________ de 2018. 

(cidade, data e mês) 

 

ASSINATURA DO/A OUTORGANTE: ___________________________________ 

NOME COMPLETO: ________________________________________________ 

 

ASSINATURA DO/A OUTORGADO/A: ___________________________________ 

NOME COMPLETO: _________________________________________________ 


