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Ato GP nº 15/2020. Comissão de Estudos para Retorno 

Gradual às Atividades Presenciais no âmbito do TRT2. 

Necessidade de participação da entidade sindical. 

 

 

 

 

 

 

, entidade sindical devidamente registrada e reconhecida nos 

termos da Constituição Federal, inscrita no CNPJ sob nº 01.202.841/0001-44, 

sediada na Rua Antônio de Godoi, nº 88 – 16º andar, Centro, São Paulo/SP, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por Diretor Executivo ao final 

assinado, encaminhar o presente 

conforme razões a seguir descritas. 

 

A Entidade Sindical, acima nominada, devidamente reconhecida 

conforme prevê a legislação vigente, atua na defesa dos interesses da categoria dos 

servidores públicos federais vinculados ao Poder Judiciário da União e dirige o 

presente requerimento na condição de representação dos servidores dessa Justiça. 

  

Desde março do corrente ano, por conta da crise instalada pela 

contaminação crescente do coronavírus (COVID-19), essa Administração resolveu 

suspender o expediente presencial, como medida necessária para salvaguardar a 

saúde e vida de servidores, magistrados, trabalhadores terceirizados, advogados e 

jurisdicionados. 

 

Em ofício conjunto datado de junho, subscrito pelo Sintrajud e 

Amatra-2, as entidades requereram, além da manutenção da suspensão das 

atividades presenciais, espaço no processo de discussão quanto ao eventual e 

futuro restabelecimento do expediente, tendo em vista a condição de 

representantes das respectivas categorias dos servidores e magistrados. 



 

 

 

A Presidência dessa Corte, por intermédio do Ofício GP nº 

181/2020 (que segue anexo), atendeu o pleito das entidades e, sobre a participação 

delas no debate sobre eventual e futuro retorno, expressou que: “em momento 

oportuno e a fim de garantir representatividade, as categorias envolvidas serão 

chamadas a participar das discussões relativas ao tema.” 

 

O Sintrajud continua defendendo não só sua participação em tais 

instâncias de diálogo sobre o assunto, mas também a manutenção da suspensão das 

atividades presenciais, pois desde o início da transmissão comunitária do novo 

coronavírus, os índices de contágio e o número de óbitos só aumentam, o que 

significa que não há controle sobre a doença e a flexibilização das medidas de 

isolamento constituem exponencial aumento do risco de contaminação.  

  

Ontem foi divulgado o Ato GP nº 15/2020, que instituiu a 

Comissão de Estudos para Retorno Gradual às Atividades Presenciais no âmbito 

do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.  

 

Contudo, na sua composição, que conta com a presença de 

diversas autoridades, não foi incluída a participação do Sintrajud, muito embora 

tenha constado a participação de um representante da Amatra-2. 

 

Pela relevância do tema, é indiscutível a necessidade de que as 

categorias possam integrar a Comissão e, assim como foi garantido à associação 

que representa os magistrados o espaço para participar dos debates, os servidores 

não podem ser excluídos. 

 

Não devemos olvidar que são cerca de 5.400 (cinco mil e 

quatrocentos) servidores ativos, de forma que é absolutamente imperiosa a 

participação de seu sindicato de classe num debate sobre condições de trabalho, 

sobretudo quando relacionada a um vírus que já vitimou mais de 100 mil pessoas 

no país. 

 

A reivindicação, além de se lastrear em compromisso assumido 

por essa Administração (conforme Ofício já descrito acima), está baseada num 

conjunto de normas constitucionais e legais que exigem a participação das 

entidades de representação em situações deste gênero.  

 

Relembramos que o Requerente é entidade sindical de primeiro 

grau que representa os servidores públicos do Poder Judiciário da União, com base 

de representação no Estado de São Paulo, sendo incumbido da defesa dos direitos 

e interesses coletivos e individuais da categoria, tanto em questões administrativas 

quanto judiciais, por expressa determinação da Constituição Federal (art. 8o, III), 

estando com ela de acordo o seu estatuto social.  

 



 

 

No exercício de suas atribuições e prerrogativas constitucionais, o 

Sindicato deve atuar em todas as atividades e ações para defesa dos interesses da 

categoria representada. É certo que o reconhecimento desta representação presume 

a possibilidade de participação em tarefas como a que está sendo pleiteada. 

 

Do contrário, far-se-ia letra morta das disposições constitucionais 

e infraconstitucionais que asseguram a defesa dos direitos dos trabalhadores à 

regular representação destes por associação sindical, em especial, aos servidores 

públicos civis federais. 

 

É também princípio do ordenamento constitucional o direito de 

participação, como decorrência direta do Estado de Direito e do Princípio 

Democrático consagrados na Carta Política, também ele expresso como direito 

fundamental no seu art. 1º, caput.  

 

Trata-se, este último, do direito de compartilhar a administração 

da res publica, de opinar sobre as políticas públicas e as prioridades 

administrativas, de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e pugnar pela sua 

boa execução. 

 

A atividade sindical constitui-se em instrumento por excelência 

(por isso que constitucionalmente valorado e protegido) desse mesmo direito de 

participação assegurado em nosso sistema constitucional. Tanto é assim, que a 

própria Constituição atribui aos sindicatos o munus de representação, em juízo e 

fora dele, dos interesses individuais e coletivos dos trabalhadores (art. 8º).  

 

Esta pretensão também representa o exercício de um direito 

coletivo (o Direito de Participação), com verdadeira natureza de interesse geral da 

categoria profissional. Visa, também ela, o melhor desempenho da função sindical 

– constitucionalmente protegida – de defesa, assistência e representação da 

categoria para melhor exercício do Direito de Participação. 

 

Diante do exposto, requer que seja incluído, no mínimo, um 

servidor indicado pelo Sindicato na composição na Comissão criada pelo Ato GP 

nº 15/2020. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

São Paulo, 7 de agosto de 2020. 

 
 

TARCÍSIO FERREIRA 

SINTRAJUD 



      PODER JUDICIÁRIO
  JUSTIÇA DO TRABALHO

       TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Ofício GP nº 181/2020         
       São Paulo, 7 de julho de 2020

A Sua Excelência o Senhor
Frederico Monacci Cerutti
Presidente da Amatra2

A Sua Senhoria o Senhor
Tarcísio Ferreira
Coordenador Geral do Sintrajud

Prezados Senhores,

 

 Em  atenção  ao  expediente  por  meio  qual  essas  entidades  requerem  a 

manutenção da suspensão das atividades  presenciais,  saliento  que qualquer  iniciativa  de retorno 

deverá levar em consideração a proteção daqueles que integram os grupos de risco, o indispensável 

distanciamento físico, a menor quantidade possível de pessoas circulando em um mesmo ambiente 

além de tantas outras medidas que garantam as condições mínimas necessárias à preservação da 

saúde e integridade de todos os magistrados, servidores, demais trabalhadores e jurisdicionados, em 

cumprimento à Resolução CNJ nº 322/2020.

  

No  contexto  de  retomada  das  atividades  presenciais,  informo  que  este 

Tribunal aguarda as diretrizes em elaboração pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho para 

tomar as providências internas, que viabilizem a implantação de um plano de ação seguro e eficaz 

para  todos  quando  da  reabertura  dos  Fóruns.  Muitas  aquisições  serão  necessárias,  algumas  já 

previstas e em execução, e irão requerer aporte financeiro a ser autorizado pelo CSJT.

  



      PODER JUDICIÁRIO
  JUSTIÇA DO TRABALHO

       TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Em momento oportuno e a fim de garantir representatividade, as categorias 

envolvidas serão chamadas a participar das discussões relativas ao tema.

Reafirmo  o  compromisso  desta  Administração  em  estar  sempre  atenta  às 

reivindicações dos magistrados e servidores e o retorno aos serviços presenciais será planejado com 

enfoque na excelência da prestação jurisdicional e na segurança de todos. 

                   

Renovo protestos de estima e consideração.

RILMA APARECIDA HEMETÉRIO
Desembargadora Presidente do

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
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