
Sintrajusc vai a Brasília
reivindicar recursos para
Benefícios Assistenciais

Reunião com Turmas Recursais
Quinta (21), 16 horas, na entrada do prédio da Rio Branco

A coordenadora jurídica do Sintrajusc, Denise Za-
varize, estará em Brasília nesta terça e quarta-feira para
reuniões no CSJT, CJF, TSE e CNJ. O objetivo é levar
aos Conselhos Superiores a reivindicação de mais re-
cursos para a rubrica Benefícios Assistenciais no or-
çamento do PJU. Estudos feitos pelo assessor eco-
nômico do Sintrajusc, Washington Moura, que tam-
bém estará nas reuniões, mostram que os servidores
estão sendo preteridos no uso dos recursos disponí-
veis. A prioridade é para as despesas administrativas
dos Tribunais.  O Sintrajusc convidou outros quatro
sindicatos – Sintrajud (SP), Sitraemg (MG), Sintraju-
fe (RS) e Sindjus-DF – a se integrar à atividade, e as-
sim serão cinco entidades em defesa dos servidores.

O entendimento é que as Justiças precisam me-
lhorar sua estrutura física e administrativa, mas isso
não pode se dar pelo sacrifício de recursos que aten-
dem quem possibilita a boa prestação jurisdicional.
Além disso, diante do cenário de congelamento sa-
larial daqui para diante, esses benefícios se tornam
ainda mais importantes para melhorar o contrache-
que, até porque sobre eles não incidem Imposto de
Renda e Previdência. No caso de verbas para a saúde,
por exemplo, outra justificativa para melhorar o or-
çamento é a possibilidade de aumentos expressivos
de contratos, como está ocorrendo em São Paulo,

onde servidores do TRF, JEF e JF estão em luta con-
tra o reajuste de até 47% nas mensalidades do plano
de saúde, operado pela Amil.

O Sintrajusc já levou a demanda ao TRT, TRE e JF,
mas as Administrações justificam que a decisão de-
pende dos Tribunais Superiores. Outro agravante é que,
com a Emenda Constitucional 95, de congelamento
de gastos, a base de cálculo para aumento e limite dos
benefícios nos próximos anos será sempre a do ano
anterior. Assim, se em 2017 há uma redução dos valo-
res em relação a 2016, isso irá se refletir negativa-
mente nos anos seguintes, mantendo e/ou aumentan-
do essa defasagem orçamentária. Serão, portanto, 19
anos de possível rebaixamento de valores. Por isso,
insistimos no remanejamento de recursos e na execu-
ção eficiente dos valores, para que não sejam feitos
às pressas e somente no final do ano.

No TRT, um dos avanços na questão orçamentária
foi a elevação de R$ 290,00 para R$ 305,00, a partir
de 1º setembro, do valor per capita da assistência à
saúde na forma de auxílio e da contribuição mensal
do Tribunal para o custeio dos planos de saúde admi-
nistrados pela GEAP. Segundo a Administração, o
valor irá voltar a R$ 290,00 a partir de 1° de janeiro
de 2018 em face das restrições orçamentárias, mas
o Sintrajusc irá buscar a manutenção do novo valor.
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O Sintrajusc convida os servidores das Turmas do
TRT-SC a participar de reunião na quinta-feira, 21, às
16 horas, na entrada do prédio da Rio Branco, para
avaliar a reestruturação das secretarias das Turmas,
aprovada no Pleno do Tribunal dia 11.

As mudanças entrarão em vigor em dezembro e
integram o conjunto de medidas que a Administra-
ção estuda adotar para se adequar à Resolução 219/
2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Com a reestruturação, as três secretarias serão
transformadas em uma, que ficará responsável por
dar apoio a todas as Turmas Recursais. A quantidade
de servidores será reduzida de 30 para 20, e a de car-
gos comissionados (CJs) e funções comissionadas
(FCs), hoje 32, passará para a metade. Quatro servi-
dores ficarão sem função.

Na sessão do Pleno, o Sintrajusc conseguiu que a
servidora Adriana Ramos, que representa o Sindica-

Quinta tem reunião com servidores das Turmas
to na Comissão do Tribunal, expusesse os proble-
mas que a medida irá trazer aos servidores, deixando
claro que a posição do Sindicato era pela não-imple-
mentação da 219 nos termos em que estava sendo
proposta. Era necessário um estudo global, o que não
ocorreu.

Agora, a preocupação é com os servidores que
serão atingidos pela medida, com os impactos para
os colegas e o trabalho como um todo e com a desti-
nação das FCs e CJs remanescentes.

Além disso, a presidência do Tribunal determinou
que o Comitê de Reestruturação Organizacional apro-
funde os estudos em relação às demais áreas de apoio
ao segundo grau. A previsão é que eles estejam pron-
tos até o final de outubro. Ou seja, as mudanças irão
continuar para atender o CNJ, como ocorreu no caso
do PJe, ao custo de transtornos que continuam até
hoje.

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL
DO SINTRAJUSC

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sin-
dicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Fe-
deral no Estado de Santa Catarina (SINTRAJUSC)
e a Comissão Eleitoral para Eleição da Direção
TRIÊNIO 2018/2020, aprovada em Assembleia de
14/09/2017, conforme estabelece o artigo 38 do
Estatuto Sindical, faz saber aos trabalhadores do
Judiciário Federal de Santa Catarina que será rea-
lizada ASSEMBLEIA GERAL no dia 21 de setem-
bro do ano de 2017, quinta-feira, às 14h30 horas,
no prédio das Varas do Trabalho, na Capital (av.
Beira-mar Norte), com os seguintes pontos de
pauta:

a) Aprovação do Regimento Eleitoral para a elei-
ção da Direção do SINTRAJUSC (triênio 2018/
2020);

Florianópolis, 15 de Setembro de 2017.
Diretoria Executiva SINTRAJUSC
Comissão Eleitoral Triênio 2018/2020
SINTRAJUSC

Assembleia elege
Comissão Eleitoral

para a eleição do Sintrajusc

Em Assembleia realizada dia 14 na Justiça
Federal, foi eleita a Comissão Eleitoral para a
eleição do SINTRAJUSC (triênio 2018/2020),
formada pelos seguintes servidores: Monique
Von Hertwig Bittencourt (TRE); Marcelo Ser-
gio da Costa (JF); Luiz Severino Duarte
(TRT).

Os eleitos estarão à frente de toda a orga-
nização do processo eleitoral.

Na quinta-feira (21) haverá Assembleia
Geral às 14h30, no prédio das Varas do Tra-
balho, para a aprovação do Regimento Elei-
toral.

Acompanhe as informações no banner
“Eleição 2017”, na coluna da direita do site
do Sintrajusc.




