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Reunião com a Presidência do TRT



De olho nas contas dos Tribunais
Acompanhar de perto o orçamento dosTribunais é

uma ação estratégica para os Sindicatos na defesa dos
interesses dos servidores.Adefinição do orçamento pú-
blico implica disputa por verbas pelos diferentes seto-
res, e daí a importância de conhecer os valores gastos,
as prioridades de investimento e as sobras existentes,
principalmente emrelação aosvalores orçados,masnão
liquidados. Com esse objetivo oAssessor Econômico
do Sintrajusc,WashingtonLuizMoura Lima, preparou
estudos sobre a situação das três justiças e esteve sema-
na passada em Florianópolis para acompanhar a dire-
ção do Sindicato na reunião sobre orçamento com as
AdministraçõesdosTribunais.
No TRT-SC, a reunião com o presidente,

desembargadorGracioRicardoBarboza Petrone, e as-
sessores, levantou uma série de questões, entre elas o
impacto, neste ano, do corte orçamentário, que afetou
em cheio os servidores. Paralelo a isso os tribunais co-
meçaram a pagar o auxíliomoradia dos juízes, medida
duramente combatida namídia. Só para oTRT-SC são
4,9milhões em2016.
Segundo aAdministração, o rombo nas contas do

TRT-SCchega a 4,2milhões de reais, o necessário para
"garantir a respiração"doTribunal atéo final doano.Em
agosto será feito pedido de suplementação, com a ex-
pectativa de que sejam liberados os valores dos convê-
nios de depósitos judiciais que oTribunalmantêm, evi-
tando assim aindamais cortes.

DEFICITDESERVIDORES
Um tema levantado pela Coordenadora Jurídica do

Sindicato,DeniseZavarize, foi odeficit das lotações, que
afetaUnidades daCapital e de todo oEstado.Afalta de
servidores é umdosprincipais problemas apontados nas
visitas que a Direção e aAssessoria Jurídica estão fa-
zendo desde o início do ano (veja na página 4). Os da-
dos oficiais doTribunal apontamo deficit em relação à
Resolução nº 63/2010 do CSJT, mas o Sindicato apu-
rou que há diferença entre a lotação-padrão e a lotação
real.Afastamentospara licençamédicaeférias,porexem-
plo, acabam deixando asVaras commenos servidores
do que o necessário. Com isso, em Florianópolis, por
exemplo, praticamente nenhumaVara trabalha com12
servidores, comdetermina aResolução.
AAdministração informou que está buscando reali-

zar concurso público em2016,mas, caso seja autoriza-
do, sendo o fator tempo já umproblema, apenas 10 dos
cargos vagos até omomento podem ser providos, que

são os de exonerações a pedido.Os conselhos superio-
res não autorizam reposição de vagas abertas por apo-
sentadoriaou falecimento.SegundooTRT-SC,odéeficit
de servidores na 1ª instância, com base na Resolução
63, é de 84 servidores. Já o número de cargos vagos,
considerando as vacâncias e as aposentadorias, é de
51.
AcoordenadoraDenise ressaltouna reuniãoque, em

face dos cortes orçamentários e do deficit de servido-
res, amedida adequada seria então reduzir também as
metas. A resposta foi que o Colégio de Presidentes e
Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho
(Coleprecor) apresentou moção ao CNJ e CSJT de-
fendendo a redução demetas. Denise destacou, neste
sentido, que há servidores entrando no trabalho dema-
nhã e saindo apenas à noite para dar conta do trabalho,
em um cenário no qual não há o reconhecimento da
sobrejornada por parte dasAdministrações, comas pre-
visíveis consequências na saúde, tambémapontadasnas
visitas feitas aos locais de trabalho.Assim, o Sindicato
vai continuar de olho na execução orçamentária e na
defesa dos direitos dos servidores.

Na JustiçaFederal a boanotícia foi a flexibilização
dos cortes feitos para dar conta da redução orçamen-
tária em 2016. Em reunião com o diretor do Foro,
juiz Jairo Gilberto Schäfer, o servidor da JF Jesaías
Pinheiro de Oliveira, que representou a Direção do
Sintrajusc, e oAssessorEconômicoWashingtonLuiz
MouraLima foram informadosdeque já hápossibili-
dade de contratação paulatina de novos servidores
para intregralizar o quadro, assim como a retomada
dos cursos de capacitação.

Na Federal, cortes revistos

Veja entrevista comoeconomistaWashingtonLima
sobre o orçamento dosTribunais em2016 no link:
https://www.youtube.com/watch?v=JMAqNXaoLBE
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Congresso para afiar a luta
OSintrajusc irá

realizarnosdias17
e 18 de setembro,
emFlorianópolis,
oCongressoEsta-
dual, que é a ins-
tânciamáxima de
deliberação do
Sindicato (veja
edital ao lado). Nesta semana os di-
retores já começamdivulgar a ativi-
dade junto aos servidores.
O período pelo qual passa o país

e o impacto na vida dos servidores
do Judiciário exige anossa reflexão.
OCongresso é a oportunidade para
isso, e juntosvamosavaliar a realida-
de da categoria e a situação política,
econômica, social ecultural, definin-
do a linha de ação doSintrajusc nos
próximos anos. Este quadro mais
amplo tem implicaçõesbemconcre-
tas na saúde, nas condições de tra-
balho, no impacto das inovações
tecnológicas emnossa rotina, e deve
ser debatido de forma coletiva, por-
queindividualmenteédifícilbuscarso-
luções.

NOVOSDESAFIOS
AGrevedacategoria noanopas-

sado mostrou que os desafios são
cada vezmaiores, inclusive para ter
umdireito constitucional que ainda
nãonos foi garantido, a data-base.A
luta para termos a recente reposição
salarial exigiu esforço extremo dos
servidores e suas entidades, e ainda
assimnão recuperouasperdashistó-
ricas.

O fato é que a lutamostrou a ne-
cessidade cadavezmaior de organi-
zação dos servidores, na vida con-
creta, nas redes sociais, no STF, no
CongressoNacional.Emostrou tam-
bémqueosSindicatos têmpapel fun-
damentalnestaorganização.
Por isso convidamosos filiados e

filiadas a participar doCongresso e
todos os servidores a eleger os seus
representantes. Os delegados ao
Congresso, comdireito avoz evoto,
serãoeleitosnosrespectivos locaisde

trabalho.Podesereleitoumdelegado
paracadacincotrabalhadores lotados
no local de trabalhoou fraçãomenor
que cinco.Para ser delegadoépreci-
so ser filiado, mas todos os colegas
lotadosnoslocaisdetrabalho, filiados
ounão,podemvotareassinaraatade
eleição. Para se candidatar a delega-
do, deacordocomoEstatutodoSin-
dicato,éprecisoser filiadodesde6de
março.Agende-separaparticipardes-
taatividade fundamentalparaaorga-
nizaçãodos trabalhadores!

EXPEDIENTE: Publicação do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina � Filiado à FENAJUFE - Rua
dos Ilhéus, 118, sobreloja, sala 3, Edifício Jorge Daux, CEP 88010-560, Centro, Florianópolis/SC Fone/FAX: (048)3222.4668 -
imprensa@sintrajusc.org.br - www.sintrajusc.org.br Produção: Míriam Santini de Abreu (MTb 8077/RS) - Tiragem: 2.500 exemplares

Atendimento Jurídico no Sindicato
Toda quinta das 9h30 às 11 horas

Agende: (48)3222-4668 (Sindicato) ou (48)3222-6766 (escritório Pita Machado)

EDITALDECONVOCAÇÃO
DOCONGRESSOORDINÁRIODO SINTRAJUSC

ADiretoria-Executiva doSindicato dosTrabalhadores noPoder Judiciá-
rio Federal no Estado de Santa Catarina - SINTRAJUSC, conforme es-
tabelecem os artigos 31 a 35 do Estatuto Sindical, CONVOCA oCon-
gresso Ordinário do SINTRAJUSC, a realizar-se nos dias 17 e 18 de
setembro de 2016, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, com a
seguintepauta:1.AberturaeAprovaçãodoRegimento;2.Conjuntura;3.Pa-
lestra; 4.Reforma estatutária; 5.Apresentação de teses; 6.Plenária final;
7.Assembleia. Eleição deDelegados: os delegados serão eleitos por local
de trabalho, sendo 01 delegado para cada 05 (cinco) servidores (ou fra-
ção), conforme o artigo 34 do Estatuto do Sindicato. Somente os servi-
dores filiados poderão ser eleitos delegados e suplentes.Aeleição deverá
ser registrada emAta assinada pelos servidores votantes lotados naquele
local de trabalho, devendo ser entregue pelos delegados nomomento do
credenciamento no Congresso. Os nomes dos delegados e respectivos
suplentes deverão ser informados aoSindicato, via e-mail, até às 18horas
do dia 12 de setembro do corrente ano.As teses, com, nomáximo, cinco
(5) páginas em folhaA4, com fonteArial 14, deverão ser encaminhadas
ao Sindicato até às 18 horas do dia 12 de setembro do corrente ano.As
teses e os nomes dos delegados devem ser enviados para a conta de e-
mail: congresso2016@sintrajusc.org.br

Florianópolis, 06 de julho de 2016
Diretoria Executiva do Sintrajusc
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AdireçãodoSintrajuscagendoupara julhoapróxima
viagemda equipe do programa "Sintrajusc Legal", que
está percorrendo cidades do estado para conversar com
os servidores sobre questões jurídicas em geral e tirar
dúvidasa respeitodeaçõesque tramitamna justiçaeafe-
tamdireitosdos servidores.As reuniões jáocorreramem
Criciúma, Itajaí,BalneárioCamboriú, Indaial,Blumenau
eJoinville.
Nas conversas estão presentes a coordenadora do

SindicatoDeniseZavarize, oAssessor JurídicoFabrizio
Rizzon e o funcionário na área jurídica FernandoBlasi.
Além dos esclarecimentos sobre ações, os servidores
buscamdebater questões cadavezmais presentes nodia
a dia, como o excesso de trabalho e as lotações.

PRINCIPAISDÚVIDAS
Hoje a entidade temvárias ações coletivas emdefesa

dos servidores. Um total de 39 referem-se às de substi-
tuição processual, como a dos quintos, e outras são de
representação processual, como, por exemplo, a ação
dos14,23%,entreoutras ações individuais.Comrelação
à ação dos quintos há permanente expectativa de uma
definiçãoperanteoSTF, e asdúvidas são recorrentesnas
reuniões.Outras situações surgemapartir do relato dos
próprios servidores, como o caso do auxílio transporte
passível de cobrança por aqueles que utilizamoveículo
próprio nos deslocamentos entre a residência e seu local
de trabalho.
Por tais razões cabe registrar que o Sintrajusc atua

comorepresentanteprocessualdediversosservidoresem
ação que tramita perante a 22ªVara Federal doDistrito
Federal, sob o nº 0075013-97.2015.4.01.3400, onde se
pleiteia a concessão do percentual de 14,23% sobre a
remuneração, proventos e pensões dos representados.
Para aqueles que aindanão integramaaçãoequerem

entrar, basta acessaro linkpróprionapáginadoSindica-
to (no linkcomonomedaaçãoàdireita do site), baixar a
procuração, preenchê-la e enviar aoSindicato, já que re-
centemente o prazopara adesão foi prorrogado até o dia
29de julho.
Já a expectativa sobre os quintos está atrelada ao

julgamentodosembargosdeclaratórios interpostosdian-
te da decisão quedeclarou inconstitucional a incorpora-
ção após 1998.Amodulação dos efeitos do julgamento
doRecursoExtraordinárionº 638.115permitirá avançar
na interpretação dos efeitos concretos da decisão, assim
como objetivamente adotar medidas que se façam ne-
cessárias a preservação do direito dos servidores.
Com relação aoauxílio transporte, passível de co-

Sintrajusc Legal na estrada

brançapelos servidores queutilizamveículopróprio em
deslocamentosparaotrabalho,visaindenizarparcialmente
o custo gerado pelo uso de meio pessoal. Adota-se o
custodo transporte coletivocomoreferência indenizató-
ria,mas exige-se coparticipaçãonopercentual de6%do
vencimento básico do servidor, o que por vezes retira a
atratividade da ação.
Tais temas são apenas parte dos debates que ocor-

rem nos encontros. Crescerão em número e qualida-
de, na medida dos novos encontros e da participação
da categoria, levando suas dúvidas e as de seus cole-
gas ao Sindicato (com informações do escritório Pita
Machado).

Visitas a Joinville, Criciúma, Itajaí e Indaial (de cima para baixo)
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