
                                          

OF. 008/2021 

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2021 

 

À DIRETORIA COLEGIADA DA FENAJUFE 

Brasília - DF 

Assunto: solicita apoio à Escola de Capacitação de Servidores – Esacs -RJ 

 

Prezados diretores, 

 

O Sindicato dos Servidores Públicos das Justiças Federais do Rio de 

Janeiro - SISEJUFE,CNPJ nº 35.792.035/0001-95, com domicílio no Rio de Janeiro-

RJ, na Avenida Presidente Vargas, nº 509, 11 andar, endereço eletrônico 

<contato@sisejufe.org.br>, por sua Diretora-Presidente, vem expor e requerer o que 

se segue, 

 

 A direção do Sisejufe, em especial os diretores e representantes sindicais 

pertencentes ao quadro do TRT da 1ª Região, vem acompanhando com preocupação 

o desmonte das Escolas de Capacitação de Servidores dos Tribunais Regionais do 

Trabalho, ao serem incorporadas pelas Escolas Judiciais. A incorporação prejudica o 

cumprimento com eficiência dos programas de capacitação para servidores e também 

reduz o quadro de pessoal responsáveis por tocar esses programas específicos. No 

momento atual, os servidores acompanham com preocupação o encaminhamento do 

processo de incorporação da Esacs- RJ pela Escola Judicial e consequentemente a 

possibilidade de extinção da Escola de Capacitação de Servidores.   

Neste sentido, a direção do Sisejufe vem requerer à direção da Fenajufe que 

esta apresente ao STF, CNJ, TST e CSJT, a Escola de Capacitação de Servidores 

(Esacs-RJ) como modelo a ser seguido por cada um dos vinte e três TRTs do 
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Brasil, afim de que sejam criadas escolas especializadas na formação dos 

servidores, desvinculadas da Escola Judicial, passando este pleito a ser uma 

reivindicação da categoria.  

Contando com a sensibilidade e senso de combatividade desta direção para 

encampar mais uma causa de relevante importância para categoria, agradecemos e 

pedimos o deferimento da nossa solicitação. 

Atenciosamente, 

 

 

Maria Eunice Barbosa da Silva 

Diretora - Presidenta do Sisejufe 
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Log

14 abr 2021, 17:57:34 Operador com email veramiranda@sisejufe.org.br na Conta 3ea7ec09-576c-4dbf-ba58-

f0cd9fc068f2 criou este documento número 5569acad-0f1e-4e08-888f-c73d6927555b. Data

limite para assinatura do documento: 14 de maio de 2021 (17:40). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

14 abr 2021, 17:57:58 Operador com email veramiranda@sisejufe.org.br na Conta 3ea7ec09-576c-4dbf-ba58-

f0cd9fc068f2 adicionou à Lista de Assinatura:

mariaeunicebarbosadasilva@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Maria Eunice Barbosa da Silva e CPF 337.202.401-00.

14 abr 2021, 17:58:42 Operador com email veramiranda@sisejufe.org.br na Conta 3ea7ec09-576c-4dbf-ba58-

f0cd9fc068f2 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 16 de

abril de 2021 (17:40).

15 abr 2021, 12:23:09 Operador com email veramiranda@sisejufe.org.br na Conta 3ea7ec09-576c-4dbf-ba58-

f0cd9fc068f2 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 19 de

abril de 2021 (17:40).

15 abr 2021, 20:30:08 Maria Eunice Barbosa da Silva assinou. Pontos de autenticação: email

mariaeunicebarbosadasilva@gmail.com (via token). CPF informado: 337.202.401-00. IP:

201.17.125.156. Componente de assinatura versão 1.108.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

15 abr 2021, 20:30:08 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

5569acad-0f1e-4e08-888f-c73d6927555b.

Hash do documento original (SHA256): d5a59528b8def38984b5ff4e38caf1215280f6e95f44a1c9c18d5f49327aa599

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 5569acad-0f1e-4e08-888f-c73d6927555b, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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