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Gestão sem diálogo marca o TRF
Presidente do Tribunal toma decisões sem ouvir os servidores e não abre espaço para a 

participação nos assuntos de interesse da categoria.

Quase um ano depois de ter sido eleita para a presi-
dência do TRF-3 e oito meses depois de tomar posse, a 
desembargadora Therezinha Cazerta consolida a ima-
gem de uma administração que não dialoga com a cate-
goria e não abre espaço para a participação dos servido-
res nas decisões que afetam suas condições de trabalho.

A mesma política, aliás, foi adotada durante a 
gestão de sua antecessora, a desembargadora Cecília 
Marcondes, que ao longo dos dois anos em que esteve 
à frente do Tribunal poucas vezes se reuniu com re-
presentantes dos servidores e do Sintrajud.

Eleita pelo Pleno do TRF-3 no dia 6 de dezembro 
de 2017 para ocupar a Presidência durante o biênio 
2018-2020, Therezinha Cazerta tomou posse em 1º de 
março deste ano. Desde então, o Sindicato apresentou 
13 requerimentos de reunião com a presidente para 
tratar de diversos temas (veja box).

Até hoje, nenhum desses requerimentos foi res-
pondido e a falta de diálogo tem ficado evidente, por 
exemplo, no processo de contratação do plano de saú-
de (veja reportagem no verso). A interlocução se res-
tringe à Diretoria do Foro e as decisões que afetam 
diretamente os servidores são tomadas sem que eles 
sejam ouvidos.

O TRF-3 dificulta o acesso dos dirigentes sin-
dicais aos locais de trabalho na sede do Tribunal.

Diretores do Sindicato que precisam percor-
rer os departamentos da Torre Sul para conver-
sar com a base da categoria são barrados na re-
cepção do prédio.

A ordem é exigir que eles informem onde vão 
e com quem vão falar, o que é impossível quan-
do há necessidade de fazer convocações, trans-
mitir informes, ouvir queixas da base e realizar 
outras atividades tipicamente sindicais em vá-
rios setores do Tribunal.

O problema já foi comunicado ao diretor-ge-
ral, Gilberto Nunes de Almeida, e à presidente, de-
sembargadora Therezinha Cazerta, mas o cons-
trangimento e a restrição do acesso permanecem. 

Barrados na portaria

Política contra o assédio moral e sexual. 

Orçamento para o reajuste dos auxílios 
(saúde e creche), da indenização de transporte 
e para despesas com servidores. 

Rede PJe: política de saúde preventiva ante 
a intensificação do ritmo de trabalho e critérios 
para a distribuição de funções comissionadas.

Debate sobre a unificação das centrais de 
mandados (Ceuni/JEF). 

Fiscalização das empresas terceirizadas para 
que respeitem seus trabalhadores.

Tornozeleiras eletrônicas: questões de 
segurança e desvio de função.

Abertura de concursos públicos.

Nossa pauta
Veja algumas questões que o Sintrajud quer 

discutir com a administração.

Kit Gaion

Protesto contra o reajuste da Amil (julho de 2017).



O momento é de ataques aos direitos dos tra-
balhadores e aos sindicatos. Os servidores do Ju-
diciário Federal não escapam dessa realidade. Por 
isso, é imprescindível fortalecer o Sintrajud e ga-
rantir nossas conquistas e nossa própria sobrevi-
vência como categoria.

O Sindicato prepara uma campanha de sindi-
calização e pede que todos se filiem à entidade. Se 
você já é filiado, converse com seus colegas ainda 
não sindicalizados e mostre a importância de um 
sindicato forte!

Participe! Vem pra luta!

Novo plano de saúde amplia desigualdade
Distribuição do custeio pune quem ganha menos e pesa sobre os servidores mais idosos.

Injustiças que o Sintrajud já vinha 
denunciando no ano passado foram 
reforçadas nas tabelas do novo plano 
de saúde da Amil.

Servidores com os menores ven-
cimentos e os mais idosos terão de 
pagar uma proporção ainda maior 
do financiamento do plano. O Sindi-
cato havia requerido que a distribui-
ção do custeio entre as faixas salariais 
e etárias fosse mais justa e solidária. 
O que a administração do TRF fez, 
porém, foi justamente o contrário.

Sem abrir debate, o Tribunal 
apresentou as tabelas como fato con-
sumado, um dia antes da abertura do 
prazo de adesão. Esse prazo não foi 
prorrogado (terminou no dia 8 de 
novembro) e a campanha de ingres-
so no plano não foi suspensa, apesar 
dos questionamentos do Sintrajud.

Após pressão do Sindicato, que in-
cluiu um abaixo-assinado com mais 
de 800 assinaturas, a desembargadora 

Therezinha Cazerta aceitou rediscutir 
a tabela, por meio de uma comissão 
técnica com representantes do Sintra-
jud e do Tribunal. O Sindicato espera 
que essa medida signifique uma in-
tenção sincera, por parte da presiden-
te, de redistribuir o custeio do plano.

Ao mesmo tempo, o Sintrajud 
segue buscando a criação do grupo 
de trabalho para discutir a autoges-
tão, que pode livrar a categoria dos 
abusos cometidos pelas poucas em-
presas que dominam o mercado. A 
presidente do TRF já sinalizou posi-
tivamente a essa iniciativa, que tem 
também o apoio da entidade que 
representa os magistrados (Ajufesp).

É bom lembrar que no ano pas-
sado a Amil aumentou as mensali-
dades duas vezes –  reajustes de 19% 
no mês de março e de até 47% em 
agosto –, o que levou os servidores 
a fazerem protestos e o Sintrajud a 
entrar com ação judicial. 

PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PLANO DE SAÚDE DA AMIL 
(R$ - per capita)

até 18 anos Plano antigo Plano novo(Amil 500*)
menor mensalidade 232,01 129,32

    maior mensalidade 392,47 164,59
Diferença 160,46  35,27

acima de 58/59 anos (**)
menor mensalidade  631,70  594,85
maior mensalidade  855,16  757,12

Diferença  223,46  162,27

(*) Para todas as faixas etárias, as menores mensalidades são para quem ganha até 
R$ 2 mil e as maiores, para quem ganha acima de R$ 32 mil. A mesma comparação 
pode ser feita com o plano Amil 700.
(**) No plano antigo, a maior faixa etária era a dos que têm mais de 58 anos. No 
novo plano, a maior faixa é a partir dos 59 anos.

O Sintrajud cobra do TRF, as-
sim como de todos os tribunais 
do Judiciário Federal, a implan-
tação de uma política contra o 
assédio moral e sexual. Em mar-
ço, o Sindicato lançou uma car-
tilha contra o assédio sexual no 
Judiciário, como parte da cam-
panha “O assédio sexual não 
pode ser segredo na justiça”.

A administração do TRF tem 
realizado ações pontuais para 
enfrentar o problema, mas ain-
da está longe de uma política 
efetiva. Uma das iniciativas do 
Tribunal foi exibir para servido-
res e terceirizados o filme “Che-
ga de Fiu Fiu”, documentário 
nacional que trata do assédio 
sexual em locais públicos.

No entanto, falta um canal 
adequado para o encaminha-
mento das denúncias, inclusi-
ve das que se referem ao assé-
dio moral.

Em meados deste ano, o 
ouvidor-geral chegou a se 
queixar de que vinha rece-
bendo “manifestações de ser-
vidores contra atos de seus 
superiores hierárquicos, in-
clusive magistrados federais”. 
O desembargador solicitava 
que tais “manifestações” fos-
sem dirigidas à Corregedoria.

Já os casos de assédio que 
chegam ao conhecimento da 
Diretoria do Foro são encami-
nhados ao setor de Psicologia, 
que não tem poder para im-
plementar medidas corretivas.

Chega de assédio!

FORTALECER O SINTRAJUD


