Retrospectiva gestão Sindjustiça-RJ (2018 a 2020)
Confira a retrospectiva da gestão do Sindjustiça-RJ entre os anos de 2018 e 2020.
Foram 3 anos de muitas lutas em defesa dos serventuários fluminenses.
Em cada ano, você poderá conferir as principais notícias que mostram atuação
combativa do sindicato durante os últimos tempos que foram repletos de ataques
aos servidores públicos.
Caso queira mais detalhes de cada informação é só clicar no link de cada notícia
para conferir a íntegra do texto no site do Sindjustiça-RJ.
2018
FEVEREIRO
04/02/2018 | SINDJUSTIÇA-RJ inicia ciclo de palestras de formação sindical
Na luta contra a Reforma da Previdência, o Sindicato dos Servidores da Justiça no
Estado do Rio de Janeiro – SindJustiça-RJ, promoveu no dia 6 de fevereiro, 3ª feira,
a palestra Reforma da Previdência com a socióloga e mestre em Ciências Sociais
pela Universidade Estadual de Londrina, Carla Ferreira. A realização foi parte do
ciclo de Palestras de formação sindical. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-inicia-ciclo-de-palestras-de-formacao-sindical/
07/02/2018 | Apoio aos Oficiais de Justiça
Mais de 15 oficiais de justiça (OJA) estiveram presentes no Fórum de Teresópolis
para apoiar a oficial de Justiça Suzana Alves. A oficial sofreu uma tentativa de
homicídio ao intimar um réu num processo criminal, em 2017. Na audiência pública
que aconteceu no dia 30 de janeiro desse ano, 3ª feira, o Ministério Público (MP)
pediu a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal e a
soltura do acusado. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/apoio-aos-oficiais-de-justica/
15/02/2018 | Frente Rio e o SINDJUSTIÇA-RJ participam do Dia Nacional de
Luta contra a Reforma da Previdência
Frente Rio e o SINDJUSTIÇA-RJ realizaram diversas manifestações ao longo do dia
19/02 que começou no aeroporto Santos Dumont para sensibilizar parlamentares a
dizerem não a Reforma da Previdência e seguiu em frente ao Fórum Central, às
11h, carro de som, faixas e panfletagem. Em seguida o ato foi para Cinelândia, às
16h, com encerramento da programação do Dia Nacional de Luta contra Reforma.
Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-e-frente-rio-do-dia-nacional-de-luta-contra-a-refo
rma-da-previdencia/
MARÇO
09/3/2018 | Reunião com o Corregedor

No dia 6 de março, 3ª feira, os diretores gerais, Claudia Salgado e Aurélio Lorenz, e
o diretor jurídico, José Carlos Arruda, se reuniram com o Corregedor Geral da
Justiça, Desembargador Claudio de Mello Tavares e os Juízes Auxiliares, Luiz
Umpierre de Mello Serra, Luiz Eduardo Cavalcanti Canabarro e Leonardo
Grandmasson. Após a apresentação da nova diretoria, foram abordados diversos
assuntos que vêm causando preocupação à categoria.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/reuniao-com-o-corregedor/
13/03/2018 | Sindjustiça promove encontro com mulheres no interior do
Estado
O Sindicato dos Servidores da Justiça no Estado do Rio – SindJustiça-RJ promoveu
o ENCONTRO COM MULHERES. Será série de eventos que percorrerá as
principais cidades e debater direitos da mulher, discriminação racial, feminilidade,
preocupações e perspectivas. O Encontro será no dia 15 de março, às 11h, na sede
do Fórum da Comarca de Valença. No mesmo dia, o Encontro, passará pela cidade
de Volta Redonda, às 15h. A socióloga Carla Ferreira e a cientista política Jéssica
Naime falarão sobre o tema “A Mulher e suas Conquistas''.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-promove-encontro-com-mulheres-no-interior-doestado/

ABRIL
06/04/2018 | SindJustiça conversa com o TJ sobre extinção da guarda
judiciária
Os diretores gerais, Tony Vieitas e Aurélio Lorenz, e o diretor jurídico, José Carlos
Arruda foram ao TJRJ conversar sobre a situação dos integrantes da da guarda
judiciária e inspetor da guarda. Em reunião, ouviram a explicação do presidente do
TJ, desembargador Milton Fernandes de Souza,de que a guarda judiciária foi extinta
e, por enquanto, a situação se manterá dessa forma. Os diretores informaram que
fariam uma reunião com esses serventuários e novas ações seriam realizadas.
Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-conversa-com-o-tj-sobre-extincao-da-guarda-judi
ciaria/
27/04/2018 | Sobre o aumento da contribuição previdenciária
Estão tramitando no Órgão Especial quatro Representações Diretas de
Inconstitucionalidade que questionam a constitucionalidade do aumento da
contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro de
11% para 14%. O Sindjustiça-RJ está acompanhando de perto a tramitação e
manterá a categoria informada.
Veja mais: https://sindjustica.org.br/sobre-o-aumento-da-contribuicao-previdenciaria/
MAIO

09/05/2018 | Sindjustiça-RJ articula aprovação de reposição salarial de 5%
para a categoria
Em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o
Projeto de Lei (PL) 1.024/2015, que prevê a reposição salarial de 5% aos servidores
do Poder Judiciário, é prioridade nas ações do Sindjustiça-RJ. A categoria está sem
reajuste desde 2014. Frente ao descaso dos governos, a diretoria do Sindjustiça-RJ
tem atuado diretamente na Alerj para pressionar os parlamentares a aprovar o
projeto o mais rápido possível. Veja mais: https://sindjustica.org.br/reposicaosalarial/
11/05/2018 | Sindjustiça-RJ garante reajuste do teto do auxílio-creche
O Sindjustiça-RJ tem trabalhado incansavelmente para garantir o reajuste dos
auxílios dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Atendendo
à reivindicação do sindicato, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ)
concederá o reajuste do teto do auxílio-creche, que passará de R$1.136,53 para
R$1.193,36, retroativo a janeiro.
Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-garante-reajuste-do-teto-do-auxilio-creche/
18/05/2018 | Sindjustiça-RJ participa de audiência pública pela manutenção da
Comarca de São Francisco do Itabapoana
O Sindjustiça-RJ participou de audiência pública em São Francisco do Itabapoana,
na região norte do estado, para debater a proposta do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro (TJRJ) que pretende extinguir a comarca da cidade. A audiência
foi convocada pela prefeita, Francimara Barbosa Lemos. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-participa-de-audiencia-publica-pela-manutenca
o-da-comarca-de-sao-francisco-do-itabapoana/
25/05/2018 | Mais comodidade: o Sindjustiça-RJ agora oferece serviço de
despachadoria para os filiados
Pensando em proporcionar melhor qualidade de vida a seus associados, o
Sindjustiça-RJ está oferecendo o serviço de despachadoria, na sede do Sindicato,
para que os serventuários – especialmente aqueles que estão distantes da capital
fluminense – não precisem se deslocar para resolver problemas de documentação
não só no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e em algumas
repartições públicas que se localizem no centro da cidade, mas até mesmo
questões burocráticas relacionadas à empresa de plano de saúde Amil. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/mais-comodidade-o-sindjustica-rj-agora-oferece-servico-dedespachadoria-para-os-filiados/
25/05/2018 | Sindjustiça-RJ discute fluxo automatizado processual em reunião
com serventuários das varas criminais
A diretoria do Sindjustiça-RJ se reuniu com serventuários das varas criminais no
auditório da entidade para discutir a implantação do fluxo automatizado processual
nessas jurisdições. Durante o encontro, integrantes do segmento manifestaram
apreensão com a velocidade da implementação do sistema, uma vez que a
automação sem a discussão e o planejamento ideais devem alterar
significativamente a rotina de funcionamento das varas e, consequentemente, a
qualidade dos serviços imprescindíveis oferecidos à sociedade. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-discute-fluxo-automatizado-processual-em-reu
niao-com-serventuarios-das-varas-criminais/

25/05/2018 | Sindjustiça-RJ cobra posicionamento do TJRJ sobre falta de
combustível para oficiais de justiça do estado
Devido à greve dos caminhoneiros, que completa seu 5º dia, oficiais de justiça em
todo o estado do Rio de Janeiro estão ficando sem combustível para cumprir
mandados judiciais e exercer suas funções de forma adequada e segura. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-cobra-posicionamento-do-tjrj-sobre-falta-de-co
mbustivel-para-oficiais-de-justica-do-estado/
31/05/2018 | Presidência do TJRJ define valores e emite despacho favorável
aos reajustes dos auxílios alimentação e locomoção
Atendendo às solicitações do Sindjustiça-RJ, o presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), Milton Fernandes de Souza, emitiu um despacho
acolhendo o parecer do juiz auxiliar da presidência Gilberto de Mello Nogueira
Abdelhay Junior favorável ao reajuste dos auxílios alimentação e locomoção para os
serventuários.
Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/presidencia-do-tjrj-define-valores-e-emite-despacho-favorav
el-aos-reajustes-dos-auxilios-alimentacao-e-locomocao/
JUNHO
04/06/2018 | Filiados ao Sindjustiça-RJ agora terão assistência funeral pela
Icatu Seguros
O Sindjustiça-RJ está sempre implantando novos benefícios para seus associados.
A mais recente novidade é a assistência funeral da empresa Icatu Seguros, que já
está em vigor para todos os filiados e seus dependentes. Antes, o serviço era
prestado
pela
Aseubem.
Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/filiados-ao-sindjustica-rj-agora-terao-assistencia-funeral-pel
a-icatu-seguros/
06/06/2018 | Diga não à precarização: Sindjustiça-RJ inicia campanha pela
valorização da categoria e contra terceirização
Os serventuários do Poder Judiciário do Rio de Janeiro têm sofrido nas últimas
semanas uma série de ataques institucionais graves que ameaçam diretamente as
condições laborais, direitos, saúde e até mesmo os postos de trabalho da categoria.
Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/diga-nao-a-precarizacao-sindjustica-rj-inicia-campanha-pela
-valorizacao-da-categoria-e-contra-terceirizacao/
08/06/2018 | Ato contra precarização do Judiciário reúne serventuários de todo
o estado
Centenas de serventuários de todo o estado se reuniram em frente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), na capital, em um ato contra a
precarização do Poder Judiciário convocado pelo Sindjustiça-RJ. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/ato-contra-precarizacao-do-judiciario-reune-serventuarios-d
e-todo-o-estado/
14/06/2018 | Comissão de diretores do Sindjustiça-RJ e serventuários se reúne
com deputados para debater reposição de 5%

A comissão de serventuários definida no ato do dia 7 de junho se reuniu com o
presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj), André Ceciliano (PT), e os deputados Dr. Julianelli (PSB) e Waldeck
Carneiro (PT) para debater a aprovação do Projeto de Lei (PL) 1.024/2015. A
proposta regulamenta a reposição salarial de 5% para a categoria. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/comissao-de-diretores-do-sindjustica-rj-e-serventuarios-se-r
eune-com-deputados-para-debater-reposicao-de-5/
21/06/2020 | Ato histórico pela reposição salarial de 5% pauta votação de
projeto de lei para dia 26 de junho
Centenas de serventuários se concentraram em frente da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na capital, em um ato pela votação e aprovação do
Projeto de Lei (PL) 1.024/2015. O texto prevê a reposição salarial de 5% para a
categoria. Durante a manifestação histórica, servidores do Poder Judiciário de todo
o estado ocuparam todas as galerias do prédio e conseguiram garantir que o
reajuste entre na pauta de votação dos deputados. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/ato-historico-pela-reposicao-salarial-de-5-pauta-votacao-deprojeto-de-lei-para-dia-26-de-junho/
28/06/2018 | Vitória da categoria: deputados aprovam reposição salarial de 5%
para o Judiciário
Entra para a história da luta pelos direitos dos serventuários como a data em que a
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em votação
simbólica após acordo de lideranças, o Projeto de Lei (PL) 1.024/2015, que
determina a reposição salarial de 5% para a categoria. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/vitoria-da-categoria-deputados-aprovam-reposicao-salarialde-5-para-o-judiciario/
JULHO
09/07/2018 | Sindjustiça-RJ obtém liminar que suspende aumento da
contribuição previdenciária
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) julgou
a medida liminar ajuizada pelo Sindjustiça-RJ contra o aumento da contribuição
previdenciária
dos
servidores
públicos
estaduais.
Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-obtem-liminar-que-suspende-aumento-da-cont
ribuicao-previdenciaria/
12/07/2018 | Pezão veta reposição salarial dos serventuários. Sindjustiça-RJ já
prepara mobilização
O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), vetou a reposição
salarial de 5% para os servidores do Poder Judiciário. O reajuste havia sido
aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) no dia
28 de junho, após ampla mobilização do Sindjustiça-RJ. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/pezao-veta-reposicao-salarial-dos-serventuarios-sindjusticarj-ja-prepara-mobilizacao/
23/07/2018 | Sindjustiça-RJ oferece convênio com mais de 70 cursos de
informática

Hoje a tecnologia é indispensável para várias tarefas do cotidiano. Quem cresceu
convivendo com a internet consegue tirar essa dinâmica de letra, mas os
serventuários que chegaram um pouco antes disso podem ter algumas dificuldades.
Para promover a inclusão digital dessa geração, Sindjustiça-RJ firmou um grande
convênio que abrange mais de 70 cursos de informática. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-oferece-convenio-com-mais-de-70-cursos-de-i
nformatica/
24/07/2018 | Sindjustiça-RJ constrói ações com Assemperj para derrubada do
veto à reposição salarial de 5%
Diretores do Sindjustiça-RJ se reuniram com o presidente da Associação dos
Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Assemperj), Flávio
Sueth Nunes. Os temas centrais do encontro foram o planejamento de ação para a
derrubada do veto à reposição salarial de 5% e a criação da Comissão para
Prevenção ao Assédio Moral no MPRJ. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-constroi-acoes-com-assemperj-para-derrubad
a-do-veto-a-reposicao-salarial-de-5/
27/07/2018 | Sindjustiça-RJ se reúne com presidente da Alerj para debater a
derrubada do veto ao reajuste de 5%
O Sindjustiça-RJ se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), para debater o veto do
governador, Luiz Fernando Pezão (MDB), à reposição salarial de 5% para a
categoria. O encontro marcou a retomada das negociações com os parlamentares.
Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-se-reune-com-presidente-da-alerj-para-debate
r-a-derrubada-do-veto-ao-reajuste-de-5/
AGOSTO
21/08/2018 | Em jornais de grande circulação, Sindjustiça-RJ defende a
reposição de 5%
Os servidores do Poder Judiciário fluminense têm enfrentado duras batalhas para
garantir seus direitos ao longo dos últimos meses, não apenas contra a
intransigência do governo estadual, mas também contra a pressão de grupos
midiáticos.
Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/em-jornais-de-grande-circulacao-sindjustica-rj-defende-a-re
posicao-de-5/
22/08/2018 | Vitória: por unanimidade, Alerj derruba veto à reposição salarial
de 5%
A categoria finalmente conquistou uma reivindicação pela qual vem lutando
arduamente nos últimos meses. Em votação na Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj), todos os 36 parlamentares presentes decidiram em favor
da reposição salarial de 5% para os servidores do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro (TJ-RJ), do Ministério Público (MP-RJ) e da Defensoria Pública
(DP-RJ), derrubando o veto do governador, Luiz Fernando Pezão. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/vitoria-por-unanimidade-alerj-derruba-veto-a-reposicao-sala
rial-de-5/

31/08/2018 | Reposição de 5%: Sindjustiça-RJ protocola petição em resposta à
ADI do governador do estado
O escritório especializado que presta assessoria jurídica ao Sindjustiça-RJ
protocolou a petição em resposta à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6000
do governo do estado, que solicita a suspensão da reposição salarial de 5%. Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/reposicao-de-5-sindjustica-rj-protocola-peticao-em-resposta
-a-adi-do-governador-do-estado/
SETEMBRO
06/09/2018 | Sindjustiça-RJ convoca ato pela valorização da categoria para o
dia 20 de setembro
Não é novidade que 2018 tem sido um ano de luta incessante pelos direitos dos
serventuários. Com o apoio da categoria, o Sindjustiça-RJ está mobilizado para
conquistar reivindicações centrais da nossa luta. É com essa perspectiva que o
sindicato está convocando o ato Cadê minhas reposições salariais? Cadê a
valorização? para o dia 20 de setembro. A concentração acontecerá em frente ao
Fórum Central do Rio de Janeiro, no centro da capital, às 13h. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-convoca-ato-pela-valorizacao-da-categoria-par
a-o-dia-20-de-setembro/
19/09/2018 | TJRJ publica ato executivo que avança no processo de
terceirização
A terceirização no Judiciário estadual avançou a passos largos. O Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) publicou o ato executivo nº 199/2018,
que define as regras e critérios para contratação de Organizações da Sociedade
Civil (OSCs). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/tjrj-publica-ato-executivo-que-avanca-no-processo-de-tercei
rizacao/
19/09/2018 | Sindjustiça-RJ reivindica direitos da categoria junto ao TJRJ
O Sindjustiça-RJ segue firme na luta pelos direitos da categoria. Nas últimas
semanas, o sindicato protocolou 5 requerimentos administrativos junto ao Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-reivindica-direitos-da-categoria-junto-ao-tjrj/
20/09/2018 | Ato convocado pelo Sindjustiça-RJ exige valorização e reposição
salarial para categoria
Centenas de serventuários se concentraram em frente ao Fórum Central do Rio de
Janeiro para reivindicar condições de trabalho adequadas e a garantia de direitos
básicos que vêm sendo constantemente desrespeitados. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/ato-convocado-pelo-sindjustica-rj-exige-valorizacao-e-reposi
cao-salarial-para-categoria/
OUTUBRO
11/10/2018 | Sindjustiça-RJ
Corregedoria Geral da Justiça

discute

reivindicações

da

categoria

com

A agenda de negociações das principais pautas da categoria tem estado agitada
nas últimas semanas. Dia 10 de outubro de 2018 foi a vez da diretoria do sindicato
se reunir com o corregedor-geral da Justiça, Claudio de Mello Tavares, e com o juiz
auxiliar Luiz Eduardo Canabarro. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-discute-reivindicacoes-da-categoria-com-corre
gedoria-geral-da-justica/
18/10/2018 | Fenajud e Sindjustiça-RJ: parceria na luta pelos serventuários
fluminenses
O Sindjustiça-RJ é filiado à Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário
nos Estados (Fenajud). O vínculo entre as entidades é fundamental para articular
pautas e fortalecer a luta dos serventuários do estado e, ao mesmo tempo, reforçar
as lutas conjuntas em todo o país. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/fenajud-e-sindjustica-rj-parceria-na-luta-pelos-serventuarios
-fluminenses/
31/10/2018 | Sindjustiça-RJ acompanha a ADI sobre o reajuste de 5%
O Governador do Rio de Janeiro ajuizou a ação que prometeu depois de seu veto à
reposição salarial de 5% dos servidores do Poder Judiciário ter sido derrubado pela
Assembleia Legislativa. Trata-se da ADI nº 6000, que tramita no Supremo Tribunal
Federal, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-acompanha-a-adi-sobre-o-reajuste-de-5/
NOVEMBRO
13/11/2018 | Rodas de conversa do Sindjustiça-RJ levam debate sobre
terceirização para Comarcas
Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que concordou com a
terceirização irrestrita de todos os postos de trabalho, e o decreto do Governo
Federal que permite a terceirização também no serviço público, a substituição de
servidores concursados por trabalhadores contratados como mão de obra barata é
uma ameaça real. O desmonte afetaria não apenas as atribuições dos servidores
ativos, mas também sua aposentadoria. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/rodas-de-conversa-do-sindjustica-rj-levam-debate-sobre-ter
ceirizacao-para-comarcas/
21/11/2018 | Sindjustiça-RJ se reúne com vice-governador eleito
O Sindjustiça-RJ já começou a construir um canal de diálogo com a futura gestão do
governo do estado. No dia 14 de novembro, a diretoria da entidade se reuniu com o
vice-governador eleito, Claudio Castro (PSC), para apresentar o sindicato e
conversar sobre as principais lutas travadas pela categoria neste momento. Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-se-reune-com-vice-governador-eleito/
23/11/2018 | Conquista: Órgão Especial do TJRJ decide pelo pagamento do
abono natalino aos aposentados
O Sindjustiça-RJ e os serventuários conquistaram uma grande vitória, após um ano
de intensa mobilização e articulação. Por unanimidade, o Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) aprovou o pagamento do
abono natalino para os servidores aposentados. Veja mais:

https://sindjustica.org.br/conquista-orgao-especial-do-tjrj-decide-pelo-pagamento-doabono-natalino-aos-aposentados/
28/11/2018 | Sindjustiça-RJ ingressa como amicus curiae em ação que
reivindica conversão pecuniária de férias não gozadas
O Sindjustiça-RJ protocolou um pedido de intervenção como amicus curiae no
Agravo em Recurso Extraordinário nº 721.001, que corre no Supremo Tribunal
Federal (STF) sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. A solicitação foi registrada
na última sexta-feira (23). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-ingressa-como-amicus-curiae-em-acao-que-rei
vindica-conversao-pecuniaria-de-ferias-nao-gozadas/
29/11/2018 | Extinta Guarda Judiciária, que completaria 50 anos em 2018, luta
por reestruturação
No dia 23 de outubro de 1968, a criação da Guarda Judiciária foi oficializada em
uma publicação no Diário Oficial do Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara –
como a região do município do Rio de Janeiro era chamada até 1975. O trabalho do
grupo foi fundamental para proteger a todos que trabalharam no Judiciário estadual
nas últimas décadas. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/extinta-guarda-judiciaria-que-completaria-50-anos-em-2018luta-por-reestruturacao/
DEZEMBRO
07/12/2018 | Sindjustiça-RJ firma convênio com clínica médica do 9º NUR
O Sindjustiça-RJ firmou um novo convênio que irá criar novas oportunidades para
que os serventuários do 9º Núcleo Regional (NUR) cuidem da saúde. Agora, os
filiados ao sindicato poderão se consultar na clínica Aliança Médica com descontos
nos valores das consultas. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-firma-convenio-com-clinica-medica-do-9o-nur/
13/12/2018 | Após solicitação do Sindjustiça-RJ, prazo para envio de
declaração de bens e rendimentos é estendido
O pedido de extensão de prazo para o envio das declarações de bens e
rendimentos, protocolado pelo Sindjustiça-RJ, foi deferido. A data-limite, inicialmente
definida para 30 de novembro, foi prorrogada por 60 dias. Agora, os serventuários
têm até o fim do mês de janeiro para anexar a documentação no sistema
informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/apos-solicitacao-do-sindjustica-rj-prazo-para-envio-de-decla
racao-de-bens-e-rendimentos-e-estendido/
14/12/2018 | Sindjustiça-RJ reivindica direitos da categoria junto ao Conselho
dos Tribunais de Justiça
A união é o caminho para conquistar as principais pautas dos trabalhadores. No dia
7 de dezembro, o Sindjustiça-RJ esteve em Florianópolis, capital de Santa Catarina,
para participar de um ato convocado pela Federação Nacional dos Trabalhadores
do Judiciário nos Estados (Fenajud). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-reivindica-direitos-da-categoria-junto-ao-consel
ho-dos-tribunais-de-justica/

18/12/2018 | Votação sobre promoções automáticas foi retirada da pauta na
última sessão do Órgão Especial deste ano
O presidente do TJ, Desembargador Milton Fernandes, retirou da pauta na última
segunda-feira (17) a votação no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro (TJRJ) da implantação de promoções automáticas com
temporalidade de dois em dois anos a pedido do presidente eleito para a próxima
gestão, Desembargador Cláudio de Mello Tavares. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/votacao-sobre-promocoes-automaticas-foi-retirada-da-pauta
-na-ultima-sessao-do-orgao-especial-deste-ano/
2019
JANEIRO
09/01/2019 | Sindjustiça-RJ trabalha pela resolução do problema com a
refrigeração em várias Comarcas
O Sindjustiça-RJ tem recebido diversas mensagens sobre os níveis de refrigeração
inadequados em algumas Comarcas. Serventuários de regiões como Rio das
Ostras, Juizado Especial Civil de Copacabana, região Oceânica de Niterói, Japeri e
Cabo Frio estão enfrentando problemas graves com o calor em seus locais de
trabalho, já que vários aparelhos de ar condicionados estão apresentando defeitos.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-trabalha-pela-resolucao-do-problema-com-a-re
frigeracao-em-varias-comarcas/
25/01/2019 | Especial: Sindjustiça-RJ completa 30 anos de lutas e incontáveis
conquistas
No dia 25 de janeiro de 1989, nascia o Sindjustiça-RJ. A entidade surgiu na esteira
da Constituição Federal de 1988, que passou a permitir a organização sindical de
servidores públicos. Com a publicação da Carta Magna do país, o movimento dos
serventuários para construir uma representação oficial foi imediato. A primeira
gestão do sindicato ficou a cargo do colega Gilberto Stoliar, que hoje dá nome ao
auditório da entidade. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/especial-sindjustica-rj-completa-30-anos-de-lutas-e-incontav
eis-conquistas/
28/01/2019 | Como ficou o reajuste de aposentadorias e pensões
previdenciárias não alcançados pela paridade
A Rioprevidência divulgou o reajuste anual de 3,43% para todas as aposentadorias
e pensões previdenciárias pagas aos servidores não alcançados pela paridade. A
correção será paga sobre os vencimentos de janeiro, mas serão creditadas de
forma retroativa sobre o salário de fevereiro, pago em março. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/como-ficou-o-reajuste-de-aposentadorias-e-pensoes-previd
enciarias-nao-alcancados-pela-paridade/
FEVEREIRO

08/02/2019 | Sindjustiça-RJ continua negociando o reajuste salarial da
categoria com o TJRJ
Em despacho publicado no dia 28 de janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (TJRJ) negou o encaminhamento do anteprojeto de reajuste salarial da
categoria. O documento afirma que a melhora da receita do estado do Rio de
Janeiro “se mostra insuficiente” para prover a reposição. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-continua-negociando-o-reajuste-salarial-da-cat
egoria-com-o-tjrj/
15/02/2019 | Reposição de 5%: confira o andamento da ação no STF
Em agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu
liminarmente a reposição salarial de 5%, conquistada pelos servidores do Judiciário
estadual após inúmeras mobilizações convocadas pelo Sindjustiça-RJ e abraçadas
pelos serventuários do estado. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/reposicao-de-5-confira-o-andamento-da-acao-no-stf/
19/02/2019 | Sindjustiça-RJ apresenta pauta de reivindicações dos
serventuários ao TJRJ
O Sindjustiça-RJ protocolou em 19 de fevereiro a pauta reivindicatória da categoria
no TJRJ. O reajuste salarial dos serventuários, as regras do Programa de Incentivo
à Aposentadoria, o critério de temporalidade para a progressão na carreira e a
convocação imediata dos aprovados em concursos públicos constam no
documento. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-apresenta-pauta-de-reivindicacoes-dos-serven
tuarios-ao-tjrj/
22/02/2019 | Sindjustiça-RJ defende direitos da categoria em ato contra a
Reforma da Previdência
O Sindjustiça-RJ participou de uma mobilização em defesa dos direitos da categoria
e de todos os assalariados brasileiros. O sindicato esteve no ato contra a Reforma
da Previdência, convocado por centrais sindicais. A manifestação aconteceu na
Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, e foi uma grande ação de
conscientização sobre o que realmente está por trás do projeto. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-defende-direitos-da-categoria-em-ato-contra-areforma-da-previdencia/
26/02/2019 | Sindjustiça-RJ leva atendimento e informação para comarcas do
interior
Desde o início da atual gestão, o Sindjustiça-RJ tem concentrado esforços em se
aproximar cada vez mais das comarcas do interior. Nesse começo de ano, a
entidade tem se dedicado a percorrer vários municípios do estado, conversando
com a categoria e prestando alguns serviços administrativos diretamente no local de
trabalho dos serventuários. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-leva-atendimento-e-informacao-para-comarcas
-do-interior/
27/02/2019 | Sindjustiça-RJ acompanha no STF votação sobre redução de
salários dos servidores
Está prevista para acontecer em Brasília, uma votação que pode impactar
profundamente a vida e os rendimentos dos serventuários. O Supremo Tribunal

Federal (STF) irá julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2.238, que
poderá autorizar os estados a reduzirem as jornadas de trabalho de servidores
públicos e, consequentemente, seus salários. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-acompanha-no-stf-votacao-sobre-reducao-desalarios-dos-servidores/
MARÇO
15/03/2019 | Nova Previdência é novo retrocesso: Sindjustiça-RJ lança
campanha contra a Reforma da Previdência
A Reforma da Previdência tem sido vendida como algo que serviria para “acabar
com privilégios”. Essa narrativa é uma estratégia para conquistar apoio popular e
garantir que as mudanças sejam aprovadas com menos resistência. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/nova-previdencia-e-novo-retrocesso-sindjustica-rj-lanca-ca
mpanha-contra-a-reforma-da-previdencia/
26/03/2019 | Sindjustiça-RJ vai às ruas para defender aposentadoria dos
serventuários
Na última sexta-feira (22), milhares de pessoas foram às ruas em resposta à
Reforma da Previdência apresentada pelo Governo Federal, que retira direitos
previdenciários da população e beneficia o mercado financeiro. O ato foi convocado
pelas principais centrais sindicais do país e por frentes que defendem direitos
populares. No Rio de Janeiro, a Candelária foi tomada por uma multidão que
mostrou o descontentamento do povo fluminense com a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 6/2019. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-vai-as-ruas-para-defender-aposentadoria-dosserventuarios/
ABRIL
01/04/2019 | Auxílio-medicamento: conheça a reivindicação do Sindjustiça-RJ
para os aposentados
Com os percalços sociopolíticos e econômicos enfrentados pelo Brasil nos últimos
anos, o perfil do aposentado mudou. Se antigamente a aposentadoria era um
momento para descansar e investir em projetos pessoais, hoje, as obrigações
financeiras não diminuem quando o brasileiro encerra a carreira. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/auxilio-medicamento-conheca-a-reivindicacao-do-sindjustic
a-rj-para-os-aposentados/
02/04/2019 | PIA: conheça a reivindicação do sindicato para o Programa de
Incentivo à Aposentadoria
A luta do Sindjustiça-RJ pela reversão das mudanças no Programa de Incentivo à
Aposentadoria (PIA) começou em 2017, quando o modelo foi alterado e passou a
forçar os serventuários que optavam pela modalidade a saírem de seus cargos em
até 60 dias. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/pia-conheca-a-reivindicacao-do-sindicato-para-o-programade-incentivo-a-aposentadoria/

15/04/2019 | Sindjustiça-RJ se reúne com TJRJ para debater reivindicações da
categoria
O Sindjustiça-RJ foi convocado para uma reunião emergencial com o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). O encontro foi um reagendamento da
reunião prevista originalmente para o dia 26 de março, que havia sido cancelada de
última hora pelo presidente da casa, Claudio de Mello Tavares. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-se-reune-com-tjrj-para-debater-reivindicacoesda-categoria/
26/04/2019 | Sindjustiça-RJ recolhe assinaturas para abaixo-assinado contra a
Reforma da Previdência
O Sindjustiça-RJ começou ontem (25) e vai até o dia 30 de abril recolher
assinaturas para um abaixo-assinado contra a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 6/2019, mais conhecida como Reforma da Previdência. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-recolhe-assinaturas-para-abaixo-assinado-con
tra-a-reforma-da-previdencia/
MAIO
03/05/2019 | Servidores vão às ruas por seus direitos no dia 16 de maio
O Sindjustiça-RJ está convocando um grande ato em defesa dos direitos da
categoria para o dia 16 de maio. A concentração começará às 14h, em frente ao
Fórum Central, na capital do estado. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/servidores-vao-as-ruas-por-seus-direitos-no-dia-16-de-maio
/
17/05/2019 | Serventuários realizam grande ato por valorização e direitos e são
recebidos pelo TJRJ
Os servidores do Poder Judiciário estadual mostraram a força da categoria na última
quinta-feira (16). Os serventuários foram às ruas em defesa de seus direitos e
reivindicações, lembrando que a Justiça é muito mais do que apenas a magistratura.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/serventuarios-realizam-grande-ato-por-valorizacao-e-direito
s-e-sao-recebidos-pelo-tjrj/
22/05/2019 | Sindjustiça-RJ na luta pelos direitos dos ativos e dos
aposentados
A luta pela reposição salarial também é uma luta pelos aposentados! Sem os
reajustes, a situação dos aposentados está ficando cada vez mais difícil. Por isso, o
Sindjustiça-RJ está trabalhando arduamente para que seja respeitado o direito de
recomposição das perdas salariais, assegurada pela Constituição Federal (CF), que
contempla aposentados e ativos. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-na-luta-pelos-direitos-dos-ativos-e-dos-aposen
tados/
JUNHO
04/06/2019 | Sindjustiça-RJ se reúne com TJRJ para discutir estudo de lotação
A Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) publicou em Diário Oficial o Provimento
28/2019, com um estudo de lotação referente às unidades judiciais de 1º instância

no estado. A publicação, de vigência imediata, causou preocupação em toda a
categoria, que viu na tabela uma possibilidade de se realocar serventuários para
outros locais de trabalho. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-se-reune-com-tjrj-para-discutir-estudo-de-lotac
ao/
17/06/2019 | Serventuários vão às ruas contra a Reforma da Previdência em dia
de Greve Geral
A classe trabalhadora parou o país. Mais de 45 milhões de trabalhadores em pelo
menos 300 cidades brasileiras atenderam ao chamado para a luta e aderiram à
Greve Geral convocada por centrais sindicais para barrar a Reforma da Previdência.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/serventuarios-vao-as-ruas-contra-a-reforma-da-previdenciaem-dia-de-greve-geral/
JULHO
30/07/2019 | Reunião atualiza integrantes da extinta Guarda Judiciária sobre
processo de reestruturação da carreira
O Sindjustiça-RJ se reuniu com os integrantes da extinta Guarda Judiciária para
discutir várias pautas específicas do segmento. Um dos principais pontos de debate
foi o processo de retomada das atividades do grupo. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/reuniao-atualiza-integrantes-da-extinta-guarda-judiciaria-so
bre-processo-de-reestruturacao-da-carreira/
31/07/2019 | Sindjustiça-RJ, psicólogos, serviço social e comissários se
reúnem com TJRJ
Uma comissão composta pelo Sindjustiça-RJ, assessores jurídicos e representantes
de psicólogos, serviço social e comissários de Justiça se reuniu com a
Administração do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), para
discutir pautas específicas dos segmentos no momento. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-psicologos-servico-social-e-comissarios-se-reu
nem-com-tjrj/
AGOSTO
01/08/2019 | Conheça a campanha de valorização do Sindjustiça-RJ
A campanha Sem o Serventuário, Não Há Justiça foi veiculada nos principais canais
de comunicação do Sindjustiça-RJ, desconstruindo a argumentação falaciosa de
que os servidores são beneficiados com privilégios e regalias. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/conheca-a-campanha-de-valorizacao-do-sindjustica-rj/
07/08/2019 | Sindjustiça-RJ convoca Ojas para votarem CONTRA a criação de
um novo sindicato no próximo sábado (10)
Oficias de Justiça (Ojas) do Rio de Janeiro votarão CONTRA a criação de um novo
sindicato e CONTRA o enfraquecimento e divisão da categoria, durante Assembleia
Geral Extraordinária convocada pela Associação dos Oficiais de Justiça e
Avaliadores do Rio de Janeiro (Aoja/RJ). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-convoca-ojas-para-votarem-contra-a-criacao-d
e-um-novo-sindicato-no-proximo-sabado-10/

09/08/2019 | Ato público dá novas perspectivas à luta dos serventuários por
respeito e valorização
Reforçar a luta pelas pautas da categoria e pressionar por respeito e valorização.
Esses foram os objetivos do ato público dos serventuários da Justiça do Rio de
Janeiro, realizado na tarde de quinta-feira (8). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/ato-publico-da-novas-perspectivas-a-luta-dos-serventuariospor-respeito-e-valorizacao/
23/08/2019 | ADI 2238: maioria do STF vota contra a redução de salário e
jornada dos servidores
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou contra a
possibilidade de estados e municípios reduzirem a jornada e o salário dos
servidores. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) autoriza a redução quando os
gastos com pessoal forem maiores que o teto previsto em lei, que é de 60% da
Receita Corrente Líquida. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/adi-2238-maioria-do-stf-vota-contra-a-reducao-de-salario-e-j
ornada-dos-servidores/
SETEMBRO
04/09/2019 | Em defesa de aposentados e pensionistas, Sindjustiça-RJ
participa de audiência pública da CPI do Rioprevidência
O Sindjustiça-RJ participou, na última quinta-feira (29), de uma audiência pública da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Rioprevidência na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A instância, responsável por investigar o rombo
e as irregularidades na gestão da previdência estadual, convocou envolvidos na
Operação Delaware para prestarem esclarecimentos. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/em-defesa-de-aposentados-e-pensionistas-sindjustica-rj-par
ticipa-de-audiencia-publica-da-cpi-do-rioprevidencia/
06/09/2019 | Valorização dos OJAS: protocolado na Alerj projeto que isenta
OJAS de ICMS e IPVA na compra de veículos
A atuação do Sindjustiça-RJ na busca incansável por melhores condições de
trabalho e reconhecimento para todos os serventuários rendeu novos resultados.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/valorizacao-dos-ojas-protocolado-na-alerj-projeto-que-isent
a-ojas-de-icms-e-ipva-na-compra-de-veiculos/
20/09/2019 | STF começa a julgar ADI que suspendeu reajuste de 5% para os
serventuários
O ministro Alexandre de Moraes divulgou no plenário virtual do STF o seu voto na
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.000, ajuizada pelo ex-governador do
Rio, Luiz Fernando Pezão, contra o reajuste de 5% dos servidores do Rio de
Janeiro. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/stf-comeca-a-julgar-adi-que-suspendeu-reajuste-de-5-paraos-serventuarios/
25/09/2019 | Mobilizações já mostram primeiros resultados com promoções e
progressões

Diversos serventuários têm literalmente vestido a camisa e se somado à luta por
direitos que vão além do reajuste salarial. Durante toda essa semana, diretores do
Sindjustiça-RJ estiveram conversando com os desembargadores que compõem a
Comissão de Legislação e Normas (Colen) do TJRJ para mostrar a importância das
promoções e das progressões para a categoria. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/mobilizacoes-ja-mostram-primeiros-resultados-com-promoc
oes-e-progressoes/
OUTUBRO
07/10/2019 | Órgão Especial aprova por unanimidade o projeto de lei que trata
das promoções e progressões dos serventuários
Os serventuários do Rio de Janeiro comemoram mais um passo para alcançar seu
direito às progressões e promoções automáticas. Por unanimidade, o projeto de lei
foi aprovado no Órgão Especial. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/orgao-especial-aprova-por-unanimidade-o-projeto-de-lei-qu
e-trata-das-promocoes-e-progressoes-dos-serventuarios/
NOVEMBRO
04/11/2019 | Sindjustiça-RJ intensifica diálogo sobre às progressões e
promoções automáticas antes da audiência pública
O Sindjustiça-RJ tem se mobilizado para garantir a tramitação do Projeto de Lei (PL)
1461/19, que trata das progressões e promoções dos serventuários, o mais rápido
possível. Na última semana, a diretoria do sindicato priorizou conversar, antes da
audiência pública, com as lideranças dos partidos na Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-intensifica-dialogo-sobre-as-progressoes-e-pro
mocoes-automaticas-antes-da-audiencia-publica/
12/11/2019 | Audiência pública na Alerj conclui majoritariamente pela
legalidade do PL das progressões e promoções
Foi realizada a audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) para tratar do Projeto de Lei (PL) 1461/19. Na pauta, progressões e
promoções dos serventuários fluminenses. Durante a audiência, um dos destaques
foi a emenda número 9, proposta pelo Sindjustiça-RJ para corrigir uma injustiça
cometida contra os escrivães (2004/06) que, mesmo tendo desconto previdenciário
sobre a gratificação de titularidade (hoje denominado adicional de função) não
integralizaram na aposentadoria. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/audiencia-publica-na-alerj-conclui-majoritariamente-pela-leg
alidade-do-pl-das-progressoes-e-promocoes/
19/11/2019 | Alerj aprova PL das progressões e promoções dos serventuários!
Uma goleada favorável aos serventuários hoje (19) na Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Dos 49 deputados presentes, 46 deram parecer
favorável ao PL 1461/2019, que altera o sistema das progressões e promoções dos
servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/alerj-aprova-pl-das-progressoes-e-promocoes-dos-serventu
arios/

20/11/2019 | Governador sanciona PL que prevê a promoção automática dos
serventuários
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sancionou o Projeto de Lei
1461/2019, que garante promoções e progressões dos servidores do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) a cada dois anos. A assinatura ocorreu
poucas horas depois da emocionante sessão da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj), que aprovou a proposta por 46 votos a 3. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/governador-sanciona-pl-que-preve-a-promocao-automaticados-serventuarios/
29/11/2019 | Depois da aprovação, lei de promoções e progressões segue para
regulamentação
No dia 19 de novembro, o Sindjustiça-RJ conseguiu uma vitória importantíssima
para a categoria. Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) o
PL 1461/2019, que altera o sistema das progressões e promoções dos servidores
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), sancionado algumas
horas depois pelo governador, Wilson Witzel. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/depois-da-aprovacao-lei-de-promocoes-e-progressoes-segu
e-para-regulamentacao/
DEZEMBRO
04/12/2019 | Sindjustiça-RJ divulga informações sobre programa da Dipag que
analisa processos sobre gratificações
O diretor do Sindjustiça-RJ José Carlos Arruda esteve, na última terça-feira (3), na
Divisão de Pagamento Pessoal (Dipag) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (TJRJ) para colher mais informações sobre o desenvolvimento do programa
voltado para a análise de informações dos processos administrativos referentes a
gratificações represados não só na Dipag, mas também na Divisão de
Processamento de Benefícios Previdenciários (Dibep). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-divulga-informacoes-sobre-programa-da-dipag
-que-analisa-processos-sobre-gratificacoes/
04/12/2019 | TJRJ é o mais produtivo do país. Em troca, os servidores recebem
descaso e ódio
Os setores políticos que mais vociferam contra os servidores públicos falam muito
em “produtividade”. Alegam que os funcionários públicos são lentos, acomodados e
que não cumprem seu papel com a suposta agilidade da iniciativa privada. Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/tjrj-e-o-mais-produtivo-do-pais-em-troca-os-servidores-rece
bem-descaso-e-odio/
09/12/2019 | CCJ da Câmara aprova PEC que autoriza redução de salários e
jornadas de servidores
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, na
quarta-feira (4), a admissibilidade da Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
438/2018, que altera a chamada “Regra de Ouro”. Entre os retrocessos impostos
pelo projeto estão a redução da jornada e dos salários dos servidores públicos, a
suspensão de concursos, de progressões e promoções. Veja mais:

https://sindjustica.org.br/ccj-da-camara-aprova-pec-que-autoriza-reducao-de-salarios
-e-jornadas-de-servidor/
2020
JANEIRO
16/01/2020 | Progressões e promoções automáticas: como funciona o
procedimento de concessão?
Sancionada em novembro de 2019, a lei das progressões e promoções automáticas
por temporalidade, uma importante conquista dos serventuários, entrou em vigor no
dia 1º de janeiro. Desde então, o Sindjustiça-RJ vem recebendo uma série de
dúvidas a respeito do processo de aplicação das novas regras. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/progressoes-e-promocoes-automaticas-como-funciona-o-pr
ocedimento-de-concessao/
17/01/2020 | Campanha – Contra os ataques aos servidores públicos
Os servidores públicos são os responsáveis por garantir à população os direitos que
o Estado tem o dever de prover para que a sociedade funcione. Confira a campanha
criada pelo Sindjustiça em defesa dos servidores. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/campanha-contra-os-ataques-aos-servidores-publicos/
20/01/2020 | Projetos que ameaçam os direitos dos servidores seguirão
tramitando no Congresso em 2020
Levantamento do sindicato sobre as pautas no Congresso Nacional em 2020 que
afetam diretamente a vida dos servidores públicos. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/projetos-que-ameacam-os-direitos-dos-servidores-seguiraotramitando-no-congresso-em-2020/
24/01/2020 | Reunião dos aposentados fortalece luta pela data-base e repudia
ataques ao serviço público
Com auditório lotado e muita garra para lutar por direitos e valorização, a diretoria
realizou Reunião de Aposentados e Pensionistas, na sede do sindicato. O encontro
contou com a presença dos diretores e da assessoria jurídica do Sindjustiça-RJ para
debater as pautas de interesse do segmento. A mesa que conduziu a reunião foi
composta pelo diretor-geral Aurélio Lorenz, pela diretora de aposentados e
pensionistas, Suzana Barbosa de Souza e pelo diretor jurídico José Carlos Arruda.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/reuniao-dos-aposentados-fortalece-luta-pela-data-base-e-re
pudia-ataques-ao-servico-publico/
25/01/2020 | 31 anos do Sindjustiça-RJ: uma trajetória de luta e defesa dos
serventuários
No dia 25 de janeiro, o Sindjustiça-RJ completou 31 anos de existência. São mais
de três décadas de luta pelos direitos e pela valorização dos serventuários do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), na defesa daqueles que
atuam diariamente para garantir justiça, empenhados dia e noite em prestar o
melhor serviço possível à sociedade fluminense. É graças aos serventuários que o
Sindjustiça-RJ existe! Veja mais:

https://sindjustica.org.br/uma-trajetoria-de-luta-e-defesa-dos-serventuarios/
28/01/2020 | Sindjustiça-RJ luta para que remoção voluntária venha antes de
novas contratações
O Sindjustiça-RJ protocolou na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro (TJ-RJ) requerimento para que seja publicado edital de remoção
voluntária dos servidores. A demanda é aguardada há tempos pela categoria e
voltou à pauta do sindicato com a previsão de novo edital para concurso público,
anunciado para fevereiro. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-luta-para-que-remocao-voluntaria-venha-antes
-de-novas-contratacoes/
28/01/2020| Conselho da Magistratura aprova minutas das resoluções sobre
progressões e promoções por temporalidade
A sessão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (TJRJ) aprovou as minutas de resolução da regulamentação das
progressões e promoções por temporalidade e fixando os demais critérios como por
exemplo a exigência de cumprimento de carga horária no programa de educação
continuada da ESAJ. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/conselho-da-magistratura-aprova-minutas-das-resolucoes-s
obre-progressoes-e-promocoes-por-temporalidade/
29/01/2020 | OJAs do 6º NUR se manifestam contra remoções arbitrárias e más
condições de trabalho
Exigência de uma produtividade praticamente inalcançável, sobrecarga de trabalho
e remoções arbitrárias. Essas foram as queixas dos OJAs que atuam nas comarcas
do 6º NUR durante uma manifestação realizada na última segunda-feira (27) em
frente ao Fórum Maria Teresa Gusmão. O ato foi organizado pelos servidores do 6º
NUR por conta da indignação com as remoções de seis oficiais de justiça para
outras cidades da região, decisão tomada de forma repentina e sem aviso prévio. A
transferência, questionada pelos OJAs e pelo sindicato, fragilizou ainda mais as
precárias condições de trabalho na comarca. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/ojas-de-campos-se-manifestam-contra-remocoes-arbitrarias
-e-mas-condicoes-de-trabalho/
29/01/2020 | Sindjustiça-RJ abre consulta sobre depósito da primeira parcela
do 13º
Em decorrência de um requerimento enviado ao TJRJ pela Associação dos
Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj) solicitando que o depósito da
primeira parcela do 13º dos serventuários fosse de forma similar à dos servidores do
Executivo, na data do aniversário, a diretoria do Sindjustiça-RJ oficiou o presidente
do TJRJ, Claudio de Mello Tavares, ressaltando que uma solicitação dessa natureza
não cabe à Amaerj, já que ela não é a entidade representativa dos serventuários.
Nesse sentido, a diretoria organizou uma consulta com os serventuários para
identificar como a categoria prefere receber a primeira parcela do 13º salário. Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-abre-consulta-sobre-deposito-da-primeira-parc
ela-do-13/

30/01/2020 | Mais desvalorização: Witzel veta reajuste do funcionalismo em
2020
Ao sancionar a Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano, Witzel vetou o artigo que
garantia a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos, impondo ainda
mais perda salarial ao funcionalismo. O Sindjustiça-RJ repudia o veto do governador
Witzel ao reajuste do funcionalismo. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/mais-desvalorizacao-witzel-veta-reajuste-do-funcionalismoem-2020/
31/01/2020 | Entidades se unem para garantir direitos aos servidores públicos
do RJ
Durante o encontro, foi aprovado e encaminhado um ofício conjunto ao presidente
da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ciciliano (PT). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/entidades-se-unem-para-garantir-direitos-aos-servidores-pu
blicos-do-rj/
FEVEREIRO
06/02/2020 | Tentativa de reduzir salário de servidor é inconstitucional
Dois Projetos de Emenda à Constituição (PEC) que tramitam no Congresso
Nacional visam reduzir jornadas de trabalho e salários de servidores públicos. A
intenção é alterar o sistema remuneratório do funcionalismo público, o que pode
criar um efeito cascata e afetar inclusive os serventuários da Justiça estadual. A
tentativa, porém, é inconstitucional e será contestada pelo Sindjustiça-RJ. Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/tentativa-de-reduzir-salario-de-servidor-e-inconstitucional/
07/02/2020 | Sindjustiça-RJ se reúne com sindicatos estaduais para discutir
formas de resistência
Representantes de sindicatos e de associações representantes do funcionalismo
estadual se reuniram no auditório do Sindjustiça-RJ para discutir estratégias de
enfrentamento contra os ataques aos servidores públicos. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-se-reune-com-sindicatos-estaduais-para-discut
ir-formas-de-resistencia/
11/02/2020| Fórum dos servidores públicos do RJ ganha reforços contra veto
salarial
Profissionais da Saúde e da Educação reforçam as ações sindicais, na tentativa de
conscientizar deputados estaduais quanto aos efeitos nocivos desta medida para
todo o funcionalismo do Estado. As entidades passaram a compor o Fórum dos
Servidores Públicos do RJ que retomou as tratativas com os legisladores. A reunião
foi com o deputado Luiz Paulo Correa da Rocha (PSDB), membro das Comissões
de Constituição e Justiça e de Orçamento e Tributação. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/forum-dos-servidores-publicos-do-rj-ganha-reforcos-contraveto-salarial/
12/02/2020 | Em Brasília, Sindjustiça-RJ participa de atividade da Frente
Parlamentar Mista do serviço público

A proposta de Reforma Administrativa apresentada pelo governo federal propõe um
verdadeiro desmonte no funcionalismo público brasileiro. Para aprofundar as
discussões a respeito do tema, a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público
realizou uma série de atividades no dia 12/03. Diretores do Sindjustiça-RJ estiveram
presentes, reforçando a luta pelos direitos dos serventuários. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/em-brasilia-sindjustica-rj-participa-de-atividade-da-frente-pa
rlamentar-mista-do-servico-publico/
12/02/2020 | Fórum de Servidores Públicos avança em negociações na Alerj
por reposição inflacionária
Em reunião realizada hoje (12) na Presidência da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj), o Fórum de Servidores Públicos do Estado do Rio de
Janeiro discutiu, entre outros assuntos, sobre a derrubada de vetos do governador
Wilson Witzel (PSC) que impedem a recomposição das perdas inflacionárias do
funcionalismo estadual. A abertura do diálogo significou um avanço nas lutas
unificadas dos servidores. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/forum-de-servidores-publicos-avanca-em-negociacoes-na-al
erj-por-reposicao-inflacionaria/
13/02/2020 | Alerj encaminha projeto de lei para autorizar reposição salarial
aos servidores
O avanço foi consequência da reunião do Fórum de Servidores Públicos do Estado
do Rio de Janeiro — conjunto de mais de 50 sindicatos e associações — com
deputados estaduais na Presidência da Alerj ainda na quarta-feira. O Sindjustiça-RJ
foi representado pelo diretor de assuntos jurídicos, José Carlos Arruda. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/alerj-encaminha-projeto-de-lei-para-autorizar-reposicao-sala
rial-aos-servidores/
14/02/2020 | Sindjustiça-RJ busca solução negociada para implantação
surpresa de plantão em Centros de Custódia de Volta Redonda e Campos dos
Goytacazes
As decisões pegaram de surpresa tanto os serventuários como os magistrados da
região, causando transtornos para os servidores das comarcas atingidas. O diretor
de assuntos jurídicos do Sindjustiça-RJ, José Carlos Arruda, encontrou-se com o juiz
auxiliar da Presidência do TJ-RJ, Marcello Rubioli, para explicar os transtornos que a
decisão repentina e não negociada traz aos serventuários. Ele informou que o
sindicato tem propostas para solucionar o impasse. A entidade entrou com pedido
de vistas dos atos e o pedido foi acolhido. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-busca-solucao-negociada-para-implantacao-su
rpresa-de-plantao-em-centros-de-custodia-de-volta-redonda-e-campos-dos-goytaca
zes/
18/02/2020 | Sindjustiça-RJ propõe solução para impasse dos plantões nos
Centros de Custódia
O sindicato sugeriu que o TJ-RJ amplie o efetivo de servidores nos dois Centros
com criação de equipes específicas para atuação no local durante o plantão. Para
isso, foi feita a solicitação da publicação de um edital de seleção para que os
servidores com interesse de atuar nos plantões possam se candidatar a essas

vagas. A sugestão foi acolhida pelos juízes auxiliares e será encaminhada com
urgência para o presidente do TJ-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares. A
direção do Sindjustiça-RJ seguiu acompanhando o caso, garantindo rapidez no
atendimento aos servidores. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-propoe-solucao-para-impasse-dos-plantoes-no
s-centros-de-custodi
28/02/2020 | Sindjustiça-RJ mobiliza para greve geral pelos direitos e serviços
públicos
Sindjustiça-RJ convoca serventuários para o calendário de mobilizações. A
participação da categoria na paralisação nacional do dia 18 de março foi definida
durante reunião do Conselho de Delegados. Todas as ações foram amplamente
divulgadas nas redes sociais do sindicato. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-mobiliza-para-greve-geral-pelos-direitos-e-serv
icos-publicos/
MARÇO
06/03/2020 | Sindjustiça-RJ e outras 70 entidades se unem pela recomposição
inflacionária
Reunião do Fórum Permanente de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
(Fosperj) com cerca de 70 entidades discutiram mobilização pela recomposição
inflacionária para o funcionalismo estadual e estratégias para a reunião com o
secretário da Casa Civil, André Moura. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-e-outras-70-entidades-se-unem-pela-recompo
sicao-inflacionaria/
09/03/2020 | Sindjustiça-RJ vai pra rua pelo direito das mulheres
O Sindjustiça-RJ integrou a lista de mais de 50 entidades e movimentos sociais
participantes de ato em defesa dos direitos das mulheres. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-vai-pra-rua-pelo-direito-das-mulheres/
13/03/2020 | TJ-RJ publica ato com medidas emergenciais para prevenção ao
Coronavírus
Em ato conjunto, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(TJ-RJ), desembargador Claudio de Mello Tavares, e o corregedor-geral,
desembargador Bernardo Moreira Garcez Neto, estabeleceram medidas preventivas
que entram em vigor a partir de segunda-feira (16). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/tj-rj-publica-ato-com-medidas-emergenciais-para-prevencao
-ao-coronavirus/
16/03/2020 | Sindjustiça-RJ realiza assembleias pelo estado
O Sindjustiça-RJ promoveu, de 2 a 16 de março, um total 64 assembleias por todo o
estado do Rio de Janeiro. Em pauta, a preparação para o movimento unificado de 18
de março, contra o Plano Mais Brasil, conjunto de Propostas de Emendas
Constitucionais (PECs) que pretende sucatear o serviço público por meio de redução
de recursos, pessoal, salários e direitos. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-realiza-assembleias-pelo-estado/

19/03/2020 | Alerj aprova projeto de lei que permite recomposição inflacionária
dos servidores estaduais do RJ
Uma luta do Fórum Permanente de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
(Fosperj) de que o Sindjustiça-RJ faz parte, teve uma importante vitória. O projeto de
lei (PL) 1.885/2020, inicialmente de autoria dos deputados Luiz Paulo (sem partido),
Eliomar Coelho (PSOL), Flavio Serafini (PSOL) foi aprovado por 55 votos a favor, um
voto contra e duas abstenções. Vários outros deputados assumiram coautoria
durante a sessão. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/alerj-aprova-projeto-de-lei-que-permite-recomposicao-inflaci
onaria-dos-servidores-estaduais-do-rj/
21/03/2020 | CGJ atende Sindjustiça-RJ na regulamentação do cumprimento de
alvarás de soltura por meio eletrônico
O provimento será publicado na próxima edição do Diário da Justiça Eletrônica e
teve seu conteúdo antecipado ao Sindjustiça-RJ, para divulgação, com a orientação
para que chefes de Centrais de Mandados e responsáveis por serventias em plantão
entrem em contato com a DIOJA (que conta com os telefones e e-mail central da
SEAP) para os casos de dificuldades em contatar as unidades prisionais. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/cgj-atende-sindjustica-rj-na-regulamentacao-do-cumpriment
o-de-alvaras-de-soltura-por-meio-eletronico/
25/03/2020 | Sindjustiça-RJ reclama ao CNJ por descumprimento da resolução
relacionada ao coronavírus pela Corregedoria do TJRJ
O Sindjustiça-RJ requereu ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ, órgão a quem
compete a fiscalização e normatização do Poder Judiciário em todo o país) que
sejam dispensados do trabalho presencial os servidores cujas atividades não sejam
essenciais durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-reclama-ao-cnj-por-descumprimento-da-resolu
cao-relacionada-ao-coronavirus-pela-corregedoria-do-tjrj/
ABRIL
07/04/2020 | O Sindjustiça-RJ tem canais oficiais para receber denúncias dos
serventuários
Muitos serventuários participam de grupos de WhatsApp e no Facebook, e é comum
comentários e postagens com reclamações ou mesmo denúncias. Mas muitas
vezes essas mesmas demandas não são apresentadas ao sindicato e, por isso, não
chegam a ter resolução. Para que todos os problemas identificados pelos
serventuários cheguem até o Sindjustiça-RJ foi divulgado uma lista de contatos com
várias pessoas trabalhando para a demanda. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/o-sindjustica-rj-tem-canais-oficiais-para-receber-denunciasdos-serventuarios/
09/04/2020 | Em defesa dos servidores, Fosperj encaminha propostas para o
governo do estado

Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Fosperj)
encaminhou, na última quarta-feira (8), um ofício ao governador, Wilson Witzel
(PSC), com a solicitação de medidas que protejam a sociedade, mantenham direitos
e reforcem os serviços públicos. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/em-defesa-dos-servidores-fosperj-encaminha-propostas-par
a-o-governo-do-estado/
14/04/2020 | Sindjustiça-RJ articula três medidas em defesa dos oficiais de
Justiça (uma já foi aprovada)
O Sindjustiça-RJ articulou o encaminhamento de três medidas que beneficiarão os
oficiais de Justiça avaliadores (OJAs). Duas delas são projetos de lei, sendo que um
já foi aprovado e agora aguarda sanção do governador, Wilson Witzel. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-articula-tres-medidas-em-defesa-dos-oficiais-d
e-justica-uma-ja-foi-aprovada/
14/04/2020 | Witzel sanciona lei que autoriza recomposição salarial e Câmara
aprova ajuda a estados sem congelamento salarial
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), sancionou o Projeto de Lei (PL)
1.885/2020, que permite ao estado fazer inclusões ou modificar o orçamento de
2020. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/witzel-sanciona-lei-que-autoriza-recomposicao-salarial-e-ca
mara-aprova-ajuda-a-estados-sem-congelamento-salarial/
23/04/2020 | Vitória do Fosperj: ADI do triênio saiu de pauta no STF
O FOSPERJ encabeçou mais uma luta em defesa dos direitos do funcionalismo e
convoca as bases de todas as entidades contra a ação Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº 4782 no STF, que questionou o triênio – adicional por
tempo de serviço. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/fosperj-informa/
27/04/2020 | Febraban foi acionada para que os bancos não cobrem taxas e
juros para suspender os empréstimos da categoria
O Sindjustiça-RJ enviou ofício à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para
intermediar junto às instituições financeiras a suspensão dos empréstimos
consignados tomados pelos integrantes da categoria até 31 de dezembro de 2020,
ou outro prazo a ser negociado com a entidade, com a isenção dos consectários
relativos ao período ou sem acréscimo no custo efetivo total. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/febraban-sera-acionada-para-que-os-bancos-nao-cobrem-ta
xas-e-juros-para-suspender-os-emprestimos-da-categoria/
28/04/2020 - Nota da Diretoria do Sindjustiça-RJ sobre as acusações trocadas
entre Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro
Para o Sindjustiça-RJ, as acusações envolvendo ambos são graves e precisam ser
investigadas com seriedade, isenção e transparência. Ninguém está acima da lei e
as instituições devem ser respeitadas. Uma das bases da nossa democracia é a
independência dos Poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário possuem atribuições
e cada qual contribui para o equilíbrio social necessário para a vida do país. Nosso
lado é o do servidor. E é por isso que para nós, que trabalhamos no Poder Judiciário,
a atuação isenta de cada Poder é particularmente importante. Veja mais:

https://sindjustica.org.br/nota-da-diretoria-do-sindjustica-rj-sobre-as-acusacoes-troca
das-entre-sergio-moro-e-o-presidente-jair-bolsonaro/
MAIO
02/05/2020 | Sindjustiça-RJ entra com pedido contra presença física e corte de
ponto de servidores sem equipamento de informática
O Sindjustiça entrou com aditamento ao pedido feito anteriormente à Presidência do
TJ-RJ, em que questiona o conteúdo do Provimento 34 da Controladoria Geral de
Justiça (CGJ), que transfere atribuições de cálculo de custas de processos
eletrônicos findos aos serventuários sem acesso ao sistema SAR durante a
pandemia da Covid-19. O processo tramita sob o SEI Eletrônico Administrativo nº
2020-0622985. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-entra-com-pedido-contra-presenca-fisica-e-corte
-de-ponto-de-servidores-sem-equipamento-de-informatica/
02/05/2020 | Sindjustiça-RJ solicitou ao CNJ a suspensão da retomada dos
prazos processuais
O Sindjustiça-RJ solicitou ao presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
ministro Dias Toffoli, que prorrogue a suspensão dos prazos relativos aos processos
com tramitação eletrônica, pois seriam retomados a partir de 4 de maio de 2020.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-solicitou-ao-cnj-a-suspensao-da-retomada-dos
-prazos-processuais/
03/05/2020 | Senado aprova projeto do Governo Federal para que servidores
paguem a conta da pandemia
Atendendo ao pedido do Governo Federal, o Senado aprovou uma nova versão do
Plano Mansueto, que libera auxílio aos estados e municípios com um condicionante:
o congelamento dos salários dos servidores por até 18 meses. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/senado-aprova-projeto-do-governo-federal-para-que-servido
res-paguem-a-conta-da-pandemia/
05/05/2020 | CGJ recua e define que as Equipes Técnicas Interdisciplinares da
Capital também atuarão de forma remota nos plantões extraordinários
O Sindjustiça-RJ havia requerido o cumprimento do Ato Normativo n° 8 da PTJ, e
espera que a Corregedoria não volte mais atrás e cumpra seus próprios atos
consolidados no despacho proferido em processo administrativo n° 2020-0617296.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/cgj-recua-e-define-que-as-equipes-tecnicas-interdisciplinare
s-da-capital-tambem-atuarao-de-forma-remota-nos-plantoes-extraordinarios/
05/05/2020 | Presidente do CGTIC esclarece sobre o uso compartilhado do
SAR
Desde o início da pandemia da Covid-19, o Sindjustiça-RJ tem se atentado às
questões relacionadas ao trabalho remoto dos serventuários. Foram vários
requerimentos pontuais buscando aprimorar os procedimentos e também garantir a
segurança dos servidores. Veja mais:

https://sindjustica.org.br/presidente-do-cgtic-esclarece-sobre-o-uso-compartilhado-d
o-sar/
07/05/2020 | Senado aprova projeto do Governo Federal que congela salários
dos servidores por 18 meses
Para o Sindjustiça-RJ, é inadmissível que, em meio à maior crise sanitária do século,
o Governo Federal e parte do parlamento tenham se unido para jogar na conta dos
servidores os impactos da pandemia. Os servidores do Judiciário fluminense já
estão há quase seis anos sem reposição salarial. O Sindjustiça-RJ e as demais
entidades que fazem parte do Fórum Permanente dos Servidores do Rio de Janeiro
(Fosperj) obtiveram grandes avanços para buscar a reposição de 2020, mas com a
aprovação do projeto pelo Senado, todo esse esforço poderá ser desqualificado.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/senado-aprova-projeto-do-governo-federal-que-congela-sal
arios-dos-servidores-por-18-meses/
18/05/2020 | Nota de repúdio: “Parasitas” e agora “assaltantes”? Por que o
ministro Paulo Guedes ataca os servidores?
O Sindjustiça-RJ repudiou as afirmações de Paulo Guedes ao tentar mais uma vez
jogar a população e a opinião pública contra aqueles que estão trabalhando para
manter os serviços essenciais funcionando, apesar de todo arrocho e desrespeito.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/nota-de-repudio-parasitas-e-agora-assaltantes-por-que-o-mi
nistro-paulo-guedes-ataca-os-servidores/
21/05/2020 | Sindjustiça-RJ está reunindo outras entidades do serviço público
em denúncia contra o ministro Paulo Guedes
Em reação ao ataque do ministro da Economia, Paulo Guedes, que comparou os
servidores públicos com “assaltantes” e “saqueadores” durante uma entrevista no
dia 15 de maio, o Sindjustiça-RJ está reunindo as demais entidades que compõem o
Fórum Permanente de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (FOSPERJ),
assim como sindicatos de servidores federais, municipais e de outros estados, além
de movimentos que representam aposentados e pensionistas, para ingressar com
uma reclamação junto à Comissão de Ética da Presidência da República. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/atencao-companheiras-e-companheiros-da-fosperj/
27/05/2020 | Sindjustiça-RJ distribui EPIs aos Oficiais de Justiça
Por mais que seja uma obrigação do empregador fornecer material de proteção, o
Sindjustiça-RJ não pôde se furtar em proteger a categoria e, por isso, decidimos
tomar à frente de uma ação que não é só de saúde e segurança, mas também uma
questão social e humanitária com toda a população assistida. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-distribui-epis-aos-oficiais-de-justica/
28/05/2020 | “Granada no bolso”: presidente sanciona lei que congela salários
dos servidores
Para os servidores do Judiciário fluminense, a sanção presidencial significará uma
redução ainda maior na qualidade de vida de ativos e aposentados, já que nossa
categoria está com os vencimentos congelados desde 2014. Veja mais:

https://sindjustica.org.br/granada-no-bolso-presidente-sanciona-lei-que-congela-sala
rios-dos-servidores/
JUNHO
02/06/2020 | Sindjustiça-RJ apresentou ao TJ-RJ uma proposta com medidas
para um retorno seguro às atividades presenciais
O Sindjustiça-RJ protocolou na Presidência do TJ-RJ um ofício com contribuições
para elaboração do Plano de Ação para retorno de atividades presenciais, a partir de
discussão estabelecida pela Administração do Tribunal de Justiça em reunião do
dia 29 de maio, levando em consideração as medidas de prevenção e controle, para
que sejam respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) diante dos impactos da pandemia do Coronavírus. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-apresentou-ao-tj-rj-uma-proposta-com-medida
s-para-um-retorno-seguro-as-atividades-presenciais/
10/06/2020 | Sindjustiça-RJ prepara recurso contra ADI 3872 e precisa saber
quem foi afetado
A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3782 foi jugada procedente pelo
Supremo Tribunal Federal (STF). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-prepara-recurso-contra-adi-3872-e-precisa-sab
er-quem-foi-afetado/
19/06/2020 | Sindjustiça-RJ entrará com Embargos de Declaração na ADI 3782 Foi publicado no Diário Oficial eletrônico, o Acórdão do julgamento da ADI 3782,
ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a Lei estadual
4.620/2005 do Rio de Janeiro (RJ), que reestruturou carreiras no Judiciário estadual.
Para embasar as negociações, nossa assessoria jurídica em Brasília elaborou uma
nota técnica sobre o alcance e os efeitos do acórdão. Ela servirá de norte na busca
de uma solução com o menor dano possível para a categoria. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-entrara-com-embargos-de-declaracao-na-adi-3
782/
22/06/2020 | Sindjustiça-RJ envia requerimento à Administração do TJ-RJ
solicitando adiamento do retorno e outras medidas
O Sindjustiça-RJ enviou à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (TJ-RJ) e à Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) um requerimento
solicitando medidas para proteger a saúde e a vida dos serventuários, diante dos
efeitos do Ato Normativo Conjunto 25, que estabeleceu as regras para a retomada
das atividades presenciais no Judiciário Fluminense e foi construído sem diálogo
com o sindicato. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-envia-requerimento-a-administracao-do-tj-rj-sol
icitando-adiamento-do-retorno-e-outras-medidas/
25/06/2020 | Sindjustiça-RJ ingressou com Embargos de Declaração na ADI
3782
O Sindjustiça-RJ entrou com Embargos de Declaração na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 3782, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República

(PGR) contra a Lei estadual 4.620/2005 do Rio de Janeiro (RJ), que reestruturou
carreiras no Judiciário estadual. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-ingressou-com-embargos-de-declaracao-na-a
di-3782/
25/06/2020 | Greve pela vida: serventuários decidem que não retomarão o
trabalho presencial no dia 29
Após o término das assembleias locais online, os serventuários da Justiça estadual
do Rio de Janeiro decidiram, por ampla maioria, por uma greve em defesa da vida.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/greve-pela-vida-serventuarios-nao-retomarao-o-atendiment
o-presencial-dia-29/
28/06/2020 | Em reunião online, sindicato e categoria estabeleceram medidas
para início da greve de trabalho presencial
O Sindjustiça-RJ realizou uma reunião online com os serventuários na tarde de
sábado (27) para organizar coletivamente a greve de trabalho presencial da
categoria, deliberada diante da decisão do TJ-RJ, que marcou a retomada das
atividades presenciais no Judiciário fluminense (Ato Conjunto 25/2020). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/em-reuniao-online-sindicato-e-categoria-estabeleceram-me
didas-para-inicio-da-greve-de-trabalho-presencial/
JULHO
01/07/2020 | Greve pela vida
Serventuários entenderam que ninguém estará efetivamente protegido enquanto
não houver cura e vacina para a Covid-19, e que o trabalho presencial colocará em
risco a sua vida, a das pessoas amadas, de seus filhos e familiares, especialmente
com as quais coabitam e aquelas com comorbidades. A única medida para
proteção é o isolamento social. Estamos diante da pior crise sanitária dos últimos
100 anos, causada por um vírus altamente letal que pode afetar a todos, direta ou
indiretamente. O sindicato alerta: é um risco que não vale a pena! Veja mais:
https://sindjustica.org.br/nota-de-greve-4/
01/07/2020 | Após reunião com Sindjustiça-RJ, OAB RJ publica nota
Depois de reunião realizada entre os diretores do Sindjustiça-RJ, o presidente da
seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OABRJ), Luciano
Bandeira, e Álvaro Quintão, que é secretário-geral e presidente da Comissão de
Direitos Humanos da entidade, a OABRJ publicou nova nota sobre a greve de
trabalho presencial dos servidores do Judiciário do Rio de Janeiro. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/apos-reuniao-com-sindjustica-rj-aobrj-publica-outra-nota/
02/07/2020 | Greve dos serventuários pela vida avançou
O Sindicato publica a Nota de Greve nº 5 informando que contará com assessoria
técnica para reforçar as ações e nos dar suporte nas alegações das condições
sanitárias. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/nota-de-greve-5/

03/07/2020 | Esclarecimento: reajustes de benefícios do TJ-RJ não vieram para
os serventuários
Se há algum reajuste que impacta no orçamento do Judiciário fluminense, ele não é
dos benefícios dos serventuários. O único que pode ter sofrido alteração é a
contrapartida financeira que o TJ-RJ dá à empresa concessionária do plano de
saúde, que implementou reajuste recente após negociação efetuada pela
Administração. Mas nem de longe os impactos financeira seriam próximos aos
números apresentados. O Sindjustiça-RJ já havia protocolado pedido de
informações sobre o reajuste dos benefícios, mas não recebeu nenhuma resposta.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/esclarecimento-reajustes-de-beneficios-do-tj-rj-nao-vierampara-os-serventuarios/
06/07/2020 | Nota de greve nº 7 traz esclarecimento dos serventuários
O Sindjustiça-RJ não participou da construção do Ato Normativo Conjunto 25 (que
estabeleceu as normas para a retomada das atividades presenciais). Apenas fomos
comunicados quando o ato já estava publicado. Essa informação foi feita em
reunião gravada com a Administração. Por mais que tenhamos noticiado isso
diversas vezes, circulam por alguns meios não oficiais fake news que tentam
distorcer essa informação para enganar a nossa categoria. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/nota-de-greve-7/
08/07/2020 | Greve dos serventuários pela vida recebe apoios de entidades de
todo o Brasil
A greve de trabalho presencial dos serventuários do Judiciário do Rio de Janeiro é,
acima de tudo, um movimento pela vida. Por isso, desde o início vem recebendo o
apoio de diversas entidades representativas pelo Brasil, e a adesão está crescendo a
cada dia. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/greve-dos-serventuarios-pela-vida-recebe-apoios-de-entida
des-de-todo-o-brasil/
08/07/2020 | Fosperj costura importantes acordos com a Alerj para proteger os
servidores
Entre os representantes do Fosperj, esteve o diretor do Sindjustiça-RJ (entidade
presente de forma ativa no Fórum) José Carlos de Arruda, um dos responsáveis pela
articulação do encontro. A Alerj foi representada por seu presidente, o deputado
André Ceciliano (PT), e os deputados Flávio Serafini (PSOL), membro da Comissão
de Servidores, e Luiz Paulo (PSDB), membro da Comissão de Constituição e Justiça.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/fosperj-costura-importantes-acordos-com-a-alerj-para-prote
ger-os-servidores/
09/07/2020 | Ato simbólico em frente ao TJ-RJ homenageia servidores vítimas
da Covid-19
Cruzes com os nomes dos 14 serventuários e 3 desembargadores foram colocadas
em frente ao prédio central, próximo às faixas que apresentavam algumas
reivindicações da nossa greve de trabalho presencial (movimento que busca evitar

que esses números se tornem ainda maiores). O ato ressaltou a importância da luta
pelas vidas dos serventuários, de seus familiares e de todos os cidadãos do estado
do Rio de Janeiro. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/ato-simbolico-em-frente-ao-tj-rj-homenageia-servidores-viti
mas-da-covid-19/
09/07/2020 | Sindjustiça-RJ promove reunião online com atingidos pela ADI
3782
O Sindjustiça-RJ promoveu reunião online fechada com os serventuários do TJ-RJ
afetados pela ADI 3782, com o assessor jurídico do sindicato Jean Ruzzarin. Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-promove-reuniao-online-na-segunda-13-com-a
tingidos-pela-adi-3782/
10/07/2020 | Nota de greve divulga negociação com TJRJ
Os diretores do Sindjustiça-RJ Aurélio Lorenz, José Carlos Arruda e Eliane Catta
Preta participaram de reunião online da mesa de negociação com os juízes
auxiliares da Presidência do TJ-RJ Luiz Eduardo Cavalcanti Canabarro e Afonso
Henrique Ferreira Barbosa, e com Gabriel Albuquerque Pinto, que é diretor-geral de
Gestão de Pessoas.
Veja mais:https://sindjustica.org.br/nota-de-greve-8/
13/07/2020 | Serventuários decidem pela manutenção da greve de trabalho
presencial
Reunidos em Assembleia na sexta-feira (10), os servidores do Judiciário do Rio de
Janeiro decidiram pela manutenção da greve de trabalho presencial da categoria,
iniciada no dia 29 de junho, por não se sentirem contemplados pelos compromissos
assumidos pelos representantes do TJ-RJ durante a segunda mesa de negociação.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/serventuarios-decidem-pela-manutencao-da-greve-de-trabal
ho-presencial/
15/07/2020 | Defensoria Pública atende pedido do Sindjustiça-RJ para que
OJAs não sejam submetidos a riscos desnecessário na pandemia
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro foi favorável à solicitação feita
pelo Sindjustiça-RJ para que os defensores públicos façam constar nas suas
petições dados cadastrais que viabilizem aos oficiais de Justiça avaliadores (OJAs)
a prática dos atos processuais de sua competência pelos meios virtuais possíveis.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/defensoria-publica-atende-pedido-do-sindjustica-rj-para-que
-ojas-nao-sejam-submetidos-a-riscos-desnecessario-na-pandemia/
15/07/2020 | Greve pela vida: 16 de julho é dia de paralisação total
A última assembleia dos serventuários da Justiça fluminense deliberou que amanhã
(16) é dia de paralisação total dos serventuários em defesa da vida e contra as
condições inseguras de trabalho, que tentam ser impostas à categoria no meio
desta pandemia. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/greve-pela-vida-16-de-julho-e-dia-de-paralisacao-total/

16/07/2020 | TJ-RJ atende Sindjustiça-RJ e pagará primeira parcela do 13º no
próximo dia 21
Atendendo a uma reivindicação do Sindjustiça-RJ, o TJ-RJ anunciou que a primeira
parcela do 13º salário foi antecipada. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/tj-rj-atende-sindjustica-rj-e-pagara-primeira-parcela-do-13ono-proximo-dia-21/
16/07/2020 | Sindjustiça-RJ irá ao STF contra congelamento de salários
O Sindjustiça-RJ ingressou com pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para ser
nomeado amicus curiae (terceira parte que fornece subsídio a decisões) em duas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI). Ambas questionam a legalidade dos
congelamentos salariais de servidores como contrapartidas exigidas pela Lei
Complementar 173/2020, de autoria do governo Bolsonaro, para que estados e
municípios recebam ajuda federal para compensar perdas de arrecadação pela
pandemia da Covid-19. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-ira-ao-stf-contra-congelamento-de-salarios/
17/07/2020 | Determinações do Ato Normativo 25 para escalas de trabalho
estão sendo desrespeitadas
O Sindjustiça-RJ levou o caso à Administração do TJ-RJ para que as providências
sejam tomadas com urgência. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/determinacoes-do-ato-normativo-25-para-escalas-de-trabal
ho-estao-sendo-desrespeitadas/
21/07/2020 | Sindjustiça-RJ entra com ação contra Paulo Guedes por ofensas
aos servidores
O Sindjustiça-RJ, em conjunto com outras entidades representativas dos servidores
públicos, entrou com uma ação na Comissão de Ética Pública Federal contra o
ministro da economia, Paulo Guedes. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-entra-com-acao-contra-paulo-guedes-por-ofen
sas-aos-servidores/
29/07/2020 | Sindjustiça-RJ contrata sistema para auxiliar trabalho dos OJAs
Preocupado com a segurança dos oficiais de Justiça avaliadores (OJAs),
principalmente por causa dos riscos de contaminação do Coronavírus, o
Sindjustiça-RJ contratou um sistema da empresa Credlink para auxiliar o trabalho
desses serventuários. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-contrata-sistema-para-auxiliar-trabalho-dos-oja
s/
30/07/2020 | TJRJ anuncia contingenciamento de cargos e congela benefícios:
entenda quais as consequências
Em decisão, o presidente do TJRJ, o desembargador Claudio de Mello Tavares,
anunciou o contingenciamento de cargos que ficaram vagos a partir de 1º de
setembro de 2017 e o congelamento dos benefícios dos servidores. As medidas são
válidas até o fim do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que pode ter sua duração
prolongada até setembro de 2023 (cuja decisão caberá à Alerj). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/tjrj-anuncia-contingenciamento-de-cargos-e-congela-benefic
ios-entenda-quais-as-consequencias/

AGOSTO
01/08/2020 | Outros órgãos já pagaram as promoções e progressões, por que o
TJ-RJ ainda não?
Para o Sindjustiça-RJ, está claro que não há nenhum obstáculo legal que impeça o
desenvolvimento funcional (progressão e promoção) assegurado aos servidores
vinculados do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro pelos artigos 8º e 8º-A
da Lei Estadual 4.620/2005, na redação dada pela Lei Estadual 8.627/2019. Por isso,
o sindicato tem pressionado constantemente a Administração para que as
progressões e promoções sejam devidamente pagas aos servidores que já
adquiriram esses direitos. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/outros-orgaos-ja-pagaram-as-promocoes-e-progressoes-por
-que-o-tj-rj-ainda-nao/
06/08/2020 | Lei complementar 173/2020 Socorro emergencial a estados e
atendimento às demandas por políticas públicas
Confira a Nota Técnica 241, sobre a Lei Complementar 173/2020. O texto trata das
principais questões regulamentadas por esta lei, focando nos recursos que serão
destinados aos governos estaduais e ao Distrito Federal (DF). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/lei-complementar-173-2020-socorro-emergencial-a-estadose-atendimento-as-demandas-por-politicas-publicas/
07/08/2020 | TJ-RJ irá implementar progressões e promoções em agosto
Depois de um longo processo de negociação e muitas cobranças do Sindjustiça-RJ,
o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) confirmou que irá
começar a implementar, de forma retroativa, as progressões e promoções por
temporalidade. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/tj-rj-ira-implementar-progressoes-e-promocoes-em-agosto/
11/08/2020 | ADIs contra congelamento salarial estão em fase final de
instrução
O Sindjustiça-RJ ingressou como amicus curiae (terceira parte interessada que
auxilia a instrução do processo) em duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade
(ADI) contra o congelamento de salários e de direitos previsto na Lei Complementar
173/2020. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/adis-contra-congelamento-salarial-estao-em-fase-final-de-in
strucao/
11/08/2020 | Sindjustiça-RJ esclarece questões sobre ações de correção do
PASEP
O Judiciário passou a perceber que as contas vinculadas do PASEP têm regras
próprias de correção (remanescentes de 1988, depois do artigo 239 da Constituição
Federal que determinou o congelamento das contas). Todos os anos, o Banco do
Brasil cumpriu aplicação de correção dos índices determinados pelo Conselho
Diretor do PASEP. Assim, o Judiciário não conclui ilegalidade. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-esclarece-questoes-sobre-acoes-de-correcaodo-pasep/

14/08/2020 | Sindjustiça-RJ recorrerá contra o prejuízo nas promoções e
progressões
O Sindjustiça-RJ tomou uma série de medidas como recurso contra a decisão,
reuniões com a administração do Tribunal e a promoção de debates com a
participação de assessoria técnica para esclarecimento dos servidores. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-recorrera-contra-o-prejuizo-nas-promocoes-eprogressoes/
18/08/2020 | SindJustiça-RJ pede para denunciar caso Ato Normativo Conjunto
nº 25 não seja cumprido
O SindJustiça-RJ vem recebendo diversas informações sobre o não cumprimento da
regra e pede relatos de serventias que não estejam cumprindo o Ato Conjunto nº 25.
Veja mais
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-pede-para-denunciar-caso-ato-normativo-conj
unto-no-25-nao-seja-cumprido/
24/08/2020 | Reuniões com Presidência e Corregedoria
Foram discutidas questões como servidores atingidos pela ADI 3.782, Promoções e
Progressões, Abono do Ponto de Greve, Remoções e Audiência de Custódia Virtual.
Veja mais:
https://sindjustica.org.br/reunioes-com-presidencia-e-corregedoria-discutem-servidor
es-atingidos-pela-adi-3-782-promocoes-e-progressoes-abono-do-ponto-de-greve-re
mocoes-e-audiencia-de-custodia-virtual/
26/08/2020 | Sindjustiça-RJ se reúne com administração do TJ-RJ em defesa
dos servidores atingidos pela ADI 3.782
O Sindjustiça-RJ, representado pelos diretores Aurélio Lorenz e José Carlos Arruda,
se reuniu presencialmente com assessores da presidência do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, o diretor geral de Gestão de Pessoas (DGPES), Gabriel Albuquerque
Pinto e o assessor jurídico, Carlos Guilherme Bom. A reunião contou ainda com a
participação, via videoconferência, de Vera Miranda, Assessora técnica, e Araceli
Rodrigues, Assessora Jurídica do Sindjustiça. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-se-reune-com-administracao-do-tj-rj-em-defes
a-dos-servidores-atingidos-pela-adi-3-782/
26/08/2020 | Comunicado aos atingidos pela ADI 3.782
O Sindjustiça-RJ está atuando diuturnamente e de forma intensa para solucionar
possíveis danos aos servidores atingidos pela ADI 3.782. Durante todo o dia, a
diretoria trabalhou de forma remota articulando os desdobramentos da última
reunião realizada ontem (26/08). Veja mais:
https://sindjustica.org.br/comunicado-aos-atingidos-pela-adi-3-782/
28/08/2020 | Sindjustiça-RJ faz nova reunião com TJ-RJ e segue em defesa dos
servidores atingidos pela ADI 3.782
Mais um importante passo foi dado em continuidade à defesa das promoções e
progressões dos servidores atingidos pela interpretação adotada pelo TJ-RJ da
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 3782. O Sindjustiça-RJ, representado pelos diretores Aurélio Lorenz e José
Carlos Arruda, se reuniu com a juíza auxiliar da presidência, Dra. Eunice Haddad, e

o diretor geral do DGPES, Gabriel Albuquerque. Os dirigentes sindicais reiteraram
que a interpretação do TJ-RJ, traz, além dos prejuízos financeiros, danos
psicológicos e emocionais a milhares de servidores que veem sua vida funcional
ameaçada. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-faz-nova-reuniao-com-tj-rj-e-segue-em-defesados-servidores-atingidos-pela-adi-3-782/
SETEMBRO
02/09/2020 | Sindjustiça-RJ realiza reunião com comissão dos atingidos pela
ADI 3.782
O Sindjustiça-RJ abriu suas portas para receber servidores atingidos pela Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.782, respeitando todas as regras de
distanciamento social e o uso de máscara e EPIs. Esta foi a primeira reunião
presencial com representantes deste grupo de servidores, na intenção de formar
uma comissão de atingidos pela ADI para ser um grupo multiplicador que ajude na
distribuição das informações corretas e para traçar estratégias políticas a fim de que
o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) tome medidas para reverter a
situação que prejudica um número significativo de serventuários. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-realiza-reuniao-com-comissao-dos-atingidos-p
ela-adi-3-782/
09/09/2020 | Em vias do julgamento dos embargos da ADI 3.782 no STF,
Sindjustiça-RJ realiza mais uma reunião com comissão em continuidade à luta
em defesa dos atingidos
O Sindjustiça-RJ reuniu novamente a Comissão dos servidores atingidos pela Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.782. O diretor de Assuntos Jurídicos do
sindicato, José Carlos Arruda, conduziu o encontro, que contou também com a
presença do advogado Jean Ruzzarin, da assessoria do sindicato (Cassel Ruzzarin
Santos Rodrigues Advogados) e Vera Miranda, que está prestando assessoria
técnica ao sindicato. Vera tem experiência em planos de carreiras, cargos e salários
e assessora dezenas de categorias por todo o país, além de ser responsável por
planos reconhecidamente eficientes, inclusive o da Justiça Federal, entre outros.
Também esteve presente o diretor geral do Sindjustiça-RJ, Aurélio Lorenz. Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/em-vias-do-julgamento-dos-embargos-da-adi-3-782-no-stf-s
indjustica-rj-realiza-mais-uma-reuniao-com-comissao-em-continuidade-a-luta-em-def
esa-dos-atingidos/
14/09/2020 | Não à PEC da Rachadinha: Sindjustiça-RJ, com apoio do
FOSPERJ, promovem Live sobre Reforma Administrativa
No próximo dia 18 de setembro (sexta-feira), às 17h, o Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário do Rio de Janeiro (Sindjustiça-RJ), com o apoio do Fórum
Permanente dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (FOSPERJ),
realizarão uma Live sobre a Reforma Administrativa e seus impactos no Serviço
Público. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/nao-a-pec-da-rachadinha-sindjustica-rj-com-apoio-do-fosper
j-promovem-live-sobre-reforma-administrativa/
16/09/2020 | Sindjustiça-RJ realiza reunião com o grupo de Escrivães 2004/06

O Sindjustiça-RJ realizou uma reunião via videoconferência com o grupo de
Escrivães 2004/06, na última sexta-feira (11/09), para atualização da atuação do
sindicato em defesa desses serventuários. Os escrivães deste grupo lutam pela
incorporação da gratificação de titularidade, hoje chamada de adicional de função,
às suas aposentadorias, já que recolheram contribuição previdenciária sobre esta
remuneração enquanto na ativa e este valor não foi considerado no cálculo de seus
proventos. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-realiza-reuniao-com-o-grupo-de-escrivaes-200
4-06/
18/09/2020 | Reforma Administrativa: a PEC da Rachadinha quer acabar com o
serviço público brasileiro
O governo federal encaminhou à Câmara dos Deputados, no início do mês de
setembro, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32/2020, a Reforma
Administrativa. Disfarçada de uma proposta de mudanças na administração pública,
a PEC é, na verdade, a sequência do processo para o desmonte de tudo que é
público, de redução do e Estado para todo tipo de políticas públicas e aniquilamento
da soberania nacional. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/reforma-administrativa-a-pec-da-rachadinha-quer-acabar-co
m-o-servico-publico-brasileiro/
20/09/2020 | Sindjustiça-RJ promove videoconferência com comissão dos
atingidos pela ADI 3782
Os últimos dias do Sindjustiça-RJ foram marcados por um trabalho intenso em prol
de uma solução que minimize os danos impostos aos servidores atingidos pela ADI
3782. E para atualizar os envolvidos das últimas ações e mobilizar os servidores,
fará uma videoconferência de trabalho somente com a Comissão dos serventuários
atingidos pela ADI 3782. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-promove-videoconferencia-com-comissao-dosatingidos-pela-adi-3782/
22/09/2020 | Sindjustiça-RJ realiza Plenária sobre Reforma Administrativa
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32/2020 está em tramitação no
Congresso Nacional e o Sindjustiça convoca a categoria a unir-se às lutas sindicais
do país inteiro a fim de barrar a PEC, que sob o pretexto de reforma, na verdade
pretende acabar com o serviço público brasileiro. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/plenaria-reforma-administrativa/
23/09/2020 | Não à PEC da Rachadinha: Sindjustiça-RJ promove Live sobre
Reforma Administrativa
Mais uma Live para discutir a Reforma e seus impactos no Serviço Público com a
participação do doutor em economia e especialista em políticas e gestão
governamental, Paulo Kliass, do deputado estadual Flávio Serafini (PSOL), com
mediação dos dirigentes da entidade, Aurélio Lorenz e Eliane Catta Preta. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/nao-a-pec-da-rachadinha-sindjustica-rj-promove-live-sobre-r
eforma-administrativa/
23/09/2020 | Videoconferência com comissão dos atingidos pela ADI 3782
reforça mobilização e direciona próximos passos

O Sindjustiça-RJ, representado pelo diretor de Assuntos Jurídicos, José Carlos
Arruda, e pela Diretora de Aposentados, Suzana Barbosa, realizou uma
videoconferência de trabalho com a Comissão de serventuários atingidos pela ADI
3782 para apresentar um balanço das ações mais recentes e traçar novas
estratégias em busca de uma solução que minimize os danos impostos aos
atingidos pela ADI. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/videoconferencia-com-comissao-dos-atingidos-pela-adi-378
2-reforca-mobilizacao-e-direciona-proximos-passos/
27/09/2020 | Sindjustiça-RJ convoca os serventuários para nova Plenária
contra Reforma Administrativa
Sindjustiça-RJ convoca todos os serventuários para participação massiva na
Plenária contra a Reforma Administrativa, na intenção de discutir os próximos
passos da luta. O sindicato está unido a entidades do Brasil inteiro para
fortalecimento desta grande mobilização contra a PEC nº 32/2020, que quer acabar
com o serviço público brasileiro. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-convoca-os-serventuarios-para-nova-plenariacontra-reforma-administrativa/
OUTUBRO
02/10/2020 | Sindjustiça-RJ intensifica articulações junto à Alerj e contrata
especialista em finanças públicas
A partir de hoje (02/10), o Sindjustiça-RJ está lançando um Boletim Semanal da ADI
3782, que será produzido e publicado às sextas feira com toda atuação do sindicato
em defesa dos atingidos, sistematizando nossas ações e estratégias. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-intensifica-articulacoes-junto-a-alerj-e-contrata
-especialista-em-financas-publicas/
07/10/2020 | Cronologia completa da atuação do Sindjustiça-RJ em defesa dos
atingidos pela ADI 3782
Há 18 anos, o Sindjustiça-RJ atua incansavelmente em defesa das Promoções e
Progressões dos servidores do TJ-RJ. E, desde o dia 02 de junho de 2020, está
trabalhando diuturnamente em defesa dos servidores atingidos pela ADI 3782,
tomando uma série de medidas contra a decisão, como estudos criteriosos junto à
assessoria técnica e jurídica sobre o caso, reuniões com a Administração do
Tribunal e atuação junto ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, o sindicato
mobilizou os servidores e está à frente da condução da comissão dos atingidos
promovendo reuniões, debates presenciais e on-line com a participação de
assessoria técnica para esclarecimento dos servidores. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/cronologia-completa-da-atuacao-do-sindjustica-rj-em-defesa
-dos-atingidos-pela-adi-3782/
10/10/2020 | Sindjustiça-RJ realiza reunião com deputado Luiz Paulo sobre ADI
3782
Em continuidade à luta, o sindicato realizou uma reunião com o deputado estadual
Luiz Paulo Corrêa da Rocha (sem partido), que significou o início de uma grande
articulação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) em busca de apoio
político e uma saída legislativa para este problema. Veja mais:

https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-realiza-reuniao-com-deputado-luiz-paulo-sobre
-adi-3782/
17/10/2020 | Sindjustiça-RJ se reúne com relator da ADI 3782 no TJ-RJ
Conforme noticiado no último Boletim Semanal da ADI 3782, o sindicato trabalhou
nas solicitações para entrega dos memoriais junto às assessorias dos membros do
Conselho da Magistratura e, até o momento, sem nenhuma resposta. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-se-reune-com-relator-da-adi-3782-no-tj-rj/
23/10/2020 | Sindjustiça é contrário ao requerimento da AMAERJ para que não
concursado ocupe a vaga de quarto secretário nos gabinetes dos juízes da
primeira instância
A terceirização praticada em nosso país é um arremedo da original, nascida na
Europa. A primeira falava em excelência, em competências específicas, em
atividades que não fossem fins, pelo óbvio motivo que a “atividade fim” era exercida
por aqueles que, após concurso público, eram considerados os mais capazes dentre
os que se submeteram ao Concurso. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-e-contrario-ao-requerimento-da-amaerj-para-que
-nao-concursado-ocupe-a-vaga-de-quarto-secretario-nos-gabinetes-dos-juizes-da-pr
imeira-instancia/
23/10/2020 | A assessoria jurídica do Sindjustiça finaliza novo memorial com
novas argumentações para o Embargos de Declaração em trâmite no STF
O Sindjustiça-RJ, representado pelo diretor José Carlos Arruda, se reuniu com a
Comissão dos Atingidos da ADI para prosseguir no direcionamento das estratégias
em defesa dos servidores atingidos e análise do novo memorial da ADI que acaba
de ser elaborado pela assessoria jurídica do sindicato. O encontro contou com a
participação do economista Cid Cordeiro, contratado pelo sindicato para realizar
estudos de impacto financeiro e no orçamento do TJ-RJ. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/a-assessoria-juridica-do-sindjustica-finaliza-novo-memorialcom-novas-argumentacoes-para-o-embargos-de-declaracao-em-tramite-no-stf/
29/10/2020 | Sindjustiça-RJ consegue prorrogação do PIA para 31 de dezembro
e avança em requerimentos sobre auxílio natalino, abono de greve,
descongelamento das promoções e progressões e contagem da
licença-prêmio
Em continuidade às reivindicações frente às várias necessidades da categoria,
foram encaminhados diversos requerimentos à administração do TJ-RJ (Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro) para tratar do abono de greve, do pagamento do auxílio
de natal para ativos e aposentados, descongelamento das promoções e
progressões por temporalidade e da volta da contagem dos marcos das
licenças-prêmio. Entre os requerimentos, já foi atendido e publicado em (29/10), no
Diário Oficial a prorrogação do Programa de Incentivo à Aposentadoria (PIA) até o
final do ano, 31 de dezembro de 2020. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-consegue-prorrogacao-do-pia-para-31-de-dez
embro-e-avanca-em-requerimentos-sobre-auxilio-natalino-abono-de-greve-descong
elamento-das-promocoes-e-progressoes-e-contagem-da-licenca-premi/
NOVEMBRO

10/11/2020 | Abono de Natal em 2020 sairá no dia 9 de dezembro para
serventuários ativos e aposentados
A Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas (DGPES) do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro informou ao Sindjustiça-RJ a data de pagamento do abono de Natal em
2020. Os serventuários ativos e inativos receberão o abono no dia 9 de dezembro,
segundo o diretor geral de Gestão de Pessoas, Gabriel Albuquerque Pinto. Veja
mais:
https://sindjustica.org.br/abono-de-natal-em-2020-saira-no-dia-9-de-dezembro-paraserventuarios-ativos-e-aposentados/
13/11/2020 | Sindjustiça realiza reunião e redireciona as estratégias em favor
dos atingidos pela ADI
Na tarde desta sexta-feira (13/11), o Sindjustiça-RJ, representado pelo diretor José
Carlos Arruda, realizou em conjunto com o representante da Comissão dos
Atingidos, Maurício Monteiro, uma reunião com o advogado Dr. Rodrigo Lopes
Lourenço. O encontro contou também com a presença das assessoras jurídica,
Araceli Rodrigues e técnica, Vera Miranda. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-realiza-reuniao-e-redireciona-as-estrategias-em-f
avor-dos-atingidos-pela-adi/
16/11/2020 | Sindjustiça-RJ recebe denúncias de surto de Covid-19 entre
serventuários e toma providências
O Sindjustiça-RJ recebeu neste domingo (15) uma denúncia de um elevado número
de casos de infectados por Covid-19 no prédio onde ficam a 1ª e 2ª Varas da
Infância, Juventude e do Idoso, na Praça XI. Imediatamente, o sindicato apresentou
um requerimento ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) comunicando a
notícia e pedindo as providências. Além de solicitar a investigação dos casos pelo
Departamento de Saúde do Tribunal (DESAU), o sindicato solicitou a interdição e
desinfecção do prédio, por medida de segurança. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-recebe-denuncias-de-surto-de-covid-19-entreserventuarios-e-toma-providencias/
24/11/2020 | Sindjustiça envia ofício ao TJ-RJ sobre medidas preventivas
contra a Covid-19
O Sindjustiça-RJ enviou um ofício ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, hoje
(24/11), requerendo que a Administração adote providências para que a gravidade
da nova onda da Covid-19 não comprometa os seus servidores e todos aqueles que
atuam e circulam por seus próprios. Ao dever de garantir o acesso à justiça à
população fluminense, se sobrepõe a necessidade da garantia da vida e da saúde
daquelas pessoas que trabalham, atuam e vêm buscar a garantia de seus direitos
no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-envia-oficio-ao-tj-rj-sobre-medidas-preventivas-c
ontra-a-covid-19/
26/11/2020 | Eleições: Informações online colaboram com prevenção do
Covid-19
Informativo das eleições será disponibilizado online em razão de prazo e medidas
de prevenção ao Covid-19. Confira o comunicado da Comissão Eleitoral sobre a
divulgação do material das Eleições do Sindjustiça 2020. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/informacoes-online-colaboram-com-prevencao-do-covid-19/

27/11/2020 | Sindjustiça conquista retorno das promoções e progressões com
presidência do TJRJ
O Sindjustiça-RJ, representado pelo diretor de assuntos jurídicos José Carlos Arruda,
foi convocado pelo presidente do TJRJ, o desembargador Claudio de Mello Tavares,
para tratar das promoções e progressões que estavam congeladas. Também
estavam presentes a juíza auxiliar da presidência, Dra. Eunice Haddad, e o diretor
geral do DGPES, Gabriel Albuquerque.
https://sindjustica.org.br/sindjustica-conquista-retorno-das-promocoes-e-progressoes
-com-presidencia-do-tjrj/
30/11/2020 | Sindjustiça-RJ reitera ofício enviado ao TJ-RJ sobre medidas
preventivas contra a Covid-19
O Sindjustiça-RJ enviou um ofício ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
requerendo que a Administração adote providências para que a gravidade da nova
onda do coronavírus não comprometa os seus servidores e todos aqueles que
atuam e circulam por seus prédios. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-reitera-oficio-enviado-ao-tj-rj-sobre-medidas-pr
eventivas-contra-a-covid-19/
DEZEMBRO
04/12/2020 | Sindjustiça-RJ pede urgência ao TJ-RJ sobre medidas preventivas
contra a Covid-19
O Sindjustiça-RJ, mais uma vez, reitera ofício enviado ao Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro sobre as medidas preventivas contra a Covid-19, tendo em vista o
agravamento e avanço desenfreado de casos no estado. O documento requer que a
Administração adote providências para que a gravidade da nova onda do
coronavírus não comprometa os seus servidores e todos aqueles que atuam e
circulam por seus prédios. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-pede-urgencia-ao-tj-rj-sobre-medidas-preventi
vas-contra-a-covid-19/
07/12/2020 | Sindjustiça-RJ pede para Tribunal rever plantão judiciário de fim
de ano
O Sindjustiça-RJ apresentou requerimento administrativo junto ao TJ-RJ pedindo
uma revisão das regras do plantão judiciário do fim de ano. A medida questiona o
Ato Normativo que regulamenta as escalas de plantão do período de recesso
forense, a ocorrer do dia 20 de dezembro de 2020 a 06 de janeiro de 2021,
publicado no dia 27 de outubro de 2020. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-pede-para-tribunal-rever-plantao-judiciario-de-f
im-de-ano/
12/12/2020 | Sindjustiça-RJ requer revisão do plano de flexibilização, do
retorno das atividades presenciais e do recesso forense
O Sindjustiça-RJ protocolou mais um requerimento, ontem (11/12), exigindo a
revisão do plano de flexibilização e retorno das atividades do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro. Além disso, o sindicato pede para que seja revisto o recesso forense,

porque ainda vigoram os dispositivos absurdos que estabelecem plantões
presenciais em diversas serventias. Veja mais:
https://sindjustica.org.br/sindjustica-rj-requer-revisao-do-plano-de-flexibilizacao-do-re
torno-das-atividades-presenciais-e-do-recesso-forense/

