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À 

Ilma. Sra.  

Luciana Araujo 

Depto. Imprensa do SINTRAJUD 

 

 

 

Prezada Senhora, 

 

Sensibilizada com o compromisso desta entidade sindical com os destinos 

do Tribunal diante das questões apresentadas aos candidatos, venho agradecer e dizer 

do exíguo tempo que nos leva a compromissos há muito já assumidos e por esta razão 

espero a compreensão pela não concessão de entrevista (por hora) quer por vídeo ou 

telefone, mas, certamente não faltará oportunidade para que possamos estreitar o 

diálogo. 

Estou encaminhando as respostas a cada pergunta formulada destacando 

que o nosso Plano de Trabalho traz como fundo a harmonia, a paz e o comprometimento 

de todos os atores que participam desta atuante Justiça do Trabalho.  

 

Cordialmente, 

 

 

JUCIREMA MARIA GODINHO GONÇALVES 
Vice Presidente Administrativa 

Candidata ao cargo de Presidente 
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QUESTÕES ENCAMINHADAS: 

 

1. Caso se eleja presidente da maior Corte Trabalhista do país, como avalia que a gestão 

poderá atuar diante das constantes ameaças de enxugamento e/ou extinção da Justiça do 

Trabalho - instituição com ainda maior responsabilidade na preservação dos direitos 

sociais e trabalhistas frente às recentes mudanças legislativas? 

 

O maior Tribunal Trabalhista deste país não pode ser uma ilha. Um casulo não pode 

ser seu logo. O TRT-2 tem que se exteriorizar, revelando a todos sua importância e tino 

para o protagonismo perante os diversos órgãos institucionais e perante a sociedade, 

quer trabalhadora, quer empresarial, para quem são dirigidas todas as suas ações. 

 

2. Em caso de vitória, que propostas apresenta para lidar com o congelamento 

orçamentário imposto até 2036 pela Emenda Constitucional 95 e as vedações da Lei 

Complementar 173/2020 no Regional, já em situação de incapacidade de suprir a 

necessidade de provimento de cargos em quantidade adequada à demanda judiciária, 

bem como para adequar os benefícios previstos na legislação - congelados já há alguns 

anos - aos servidores? E que outras medidas de valorização dos servidores integram seu 

plano de gestão? 

 

Não é de todo desconhecido que pouca ou nenhuma ingerência tem-se no 

orçamento referente aos valores liberados à Justiça do Trabalho, de forma geral e, em 

especial, a este Tribunal. A insuficiência de recursos financeiros tomará a atenção da 

Presidência tornando seus atos criativos para conviver com readequação de custos, 

contratos etc. A deficiência de servidores que atinge ambas as Instâncias traz como 

medida imediata a reestruturação de vários setores que ocorrerá, através de normas que 

deverão ser editadas pelo CSJT e que nos balizarão para a busca pela nomeação de 

novos servidores, nos casos de exoneração e falecimento, desde que não remanesçam 

custos com pensões e outros benefícios.   

 

3. A gestão de produtividade no TRT-2 vem gerando adoecimento, aumento do 

absenteísmo por doenças do trabalho e potencializando o assédio moral - como verificado 
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na recente Pesquisa de Clima Organizacional realizada pela Corte. Que medidas 

pretende adotar com vistas à preservação da saúde dos trabalhadores do TRT-2 e 

políticas de prevenção; à adequação das condições físicas de atividade laboral na 2ª 

Região; e ao Comitê de Combate ao Assédio Moral e Sexual instituído pelo Regional - 

que não avançou em seu plano de ação e políticas de enfrentamento a essas práticas? 

 

Os resultados oriundos da pesquisa de clima organizacional nos retratam as 

dificuldades que o Tribunal enfrentará com os problemas que citam quanto à saúde, 

qualidade de vida e combate às várias formas de violação dos direitos humanos e, 

certamente, o combate às práticas discriminatórias está na nossa linha de atuação, com a 

criação de um Comitê de Ética ligado diretamente à Ouvidoria, órgão do qual já fizemos 

parte, como Ouvidora, e que conhecemos como agir em prol desse controle.  

Todo Magistrado não é um administrador nato. Sua atuação profissional sempre foi 

direcionada à solução dos conflitos sociais. No entanto, sempre nos chamou a atenção o 

fato que, ao se propor a gerir um Tribunal, o Magistrado deveria conhecer e saber quais 

os meios, as ferramentas com as quais poderia contar para obter apoio e dirimir questões 

“interna corporis”, sempre observando a melhor forma de diálogo para o atingimento de 

suas finalidades. É a isso que nos propusemos no lançamento de nossa Candidatura com 

toda a equipe escolhida para atuarmos juntos. 

 

4. Qual o seu posicionamento em relação à necessidade de resgatar o espaço mensal de 

diálogo institucional com o Sindicato, para discussão de demandas da categoria, 

cronograma que não foi mantido no período anterior à pandemia? 

 

Ainda que a atuação dos Sindicatos, de forma geral, tenha sido restringida por vários atos 

governamentais, não se afasta o reconhecimento que este sindicato é órgão 

representativo de parte dos servidores e age com essa representação garantida, por força 

de normativo, no Comitê de Planejamento e Gestão Participativa e no Comitê Gestor 

Regional para Implantação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de 

Jurisdição e Comitê Orçamentário de 1° grau de Jurisdição. Sempre ocorreu nesta gestão 

e, se eleita, assim o será também, um saudável diálogo e comunicação.  
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5. E sobre a autogestão em saúde no Regional, apontada por diversos estudos e 

experiências em outros regionais e tribunais superiores como uma alternativa aos altos 

custos impostos pelo mercado cada vez mais cartelizado das operadoras privadas de 

saúde? 

 

O plano de saúde é hoje um dos calcanhares de todos os Tribunais. A força das 

operadoras privadas de saúde se torna um desafio para todo Magistrado/Administrador 

que tem, em seu encargo, dar assistência médica a todo um corpo de Servidores e 

Juizes. 

A autogestão é uma questão que necessita de avaliação criteriosa e sua 

implantação supera o tempo de uma gestão até porque, em dois anos, não há como se 

aplicar, gerir ou modificar toda a estrutura médica necessária a todos. Há exemplos de 

sucesso (ou insucesso) em alguns Tribunais, porém a autogestão se avizinha como viável 

para estudos. Tudo tem que ser cuidadosamente avaliado para garantir segurança aos 

beneficiários da conduta escolhida. 

 

6. Qual o seu posicionamento em relação a eventual retomada das atividades presenciais 

no Regional, tendo em vista o número ainda elevado de registros e mortes em 

decorrência do novo coronavírus? 

 

O retorno presencial não é a vontade de um Presidente. Tem que ser a vontade de 

uma coletividade. A implantação do teletrabalho há muito vem sendo feita e veio para 

ficar. A higidez física das pessoas é prioritária e o retorno exigirá aceite e adequação de 

espaços, estabelecimento de regras de segurança sanitária e, a depender do caminhar da 

pandemia, o estabelecimento de regras gradativas e extremamente seguras de retorno ao 

trabalho. 

 

7. E em relação à creche do Tribunal, para atendimento aos filhos de servidores e 

magistrados, como uma eventual gestão sua vai se posicionar? 

 

Este é um ponto dos mais delicados e que merece um olhar especial do Presidente. 

É um benefício de extrema importância e que já existe há décadas em nossa Instituição. 

Talvez seja obrigatório um exame minucioso de seu atual funcionamento, custos diretos e 
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indiretos na sua manutenção para determinados números de beneficiários e, em especial, 

a questão da pandemia. Sempre penso que um servidor ou Magistrado que tem acolhida 

a seus filhos trabalha com maior dedicação e tranquilidade. A responsabilidade do 

Tribunal é enorme e analisaremos cuidadosamente a questão. 
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