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Congresso do Sintrajusc
será em setembro
Míriam Abreu

O período pelo qual
passa o país e o
impacto na vida dos
servidores do
Judiciário exigem a
nossa reflexão.
O Congresso é a
oportunidade para
isso, e juntos vamos
avaliar a realidade da
categoria e a
situação política,
econômica e social,
definindo a linha de
ação do Sintrajusc
nos próximos anos.
Veja o Edital do
Congresso nesta
edição.
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De olho nas contas dos Tribunais
Acompanhar de perto o orçamento dos Tribunais é
uma ação estratégica para os Sindicatos na defesa dos
interesses dos servidores.Adefinição do orçamento público implica disputa por verbas pelos diferentes setores, e daí a importância de conhecer os valores gastos,
as prioridades de investimento e as sobras existentes,
principalmente em relação aos valores orçados, mas não
liquidados. Com esse objetivo o Assessor Econômico
do Sintrajusc, Washington Luiz Moura Lima, preparou
estudos sobre a situação das três justiças e esteve semana passada em Florianópolis para acompanhar a direção do Sindicato na reunião sobre orçamento com as
Administrações dos Tribunais.
No TRT-SC, a reunião com o presidente,
desembargador Gracio Ricardo Barboza Petrone, e assessores, 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 começaram a pagar o auxílio moradia dos juízes, medida
duramente combatida na mídia. Só para o TRT-SC são
4,9 milhões em 2016.
Segundo a Administração, o rombo nas contas do
TRT-SC chega a 4,2 milhões de reais, o necessário para
"garantir a respiração" do Tribunal até o final do ano. Em
agosto será feito pedido de suplementação, com a expectativa de que sejam liberados os valores dos convênios de depósitos judiciais que o Tribunal mantêm, evitando assim ainda mais cortes.
DEFICIT DE SERVIDORES
Um tema levantado pela Coordenadora Jurídica do
Sindicato, Denise Zavarize, foi o deficit das lotações, que
afeta Unidades da Capital e de todo o Estado. A falta de
servidores é um dos principais problemas apontados nas
visitas que a Direção e a Assessoria Jurídica estão fazendo desde o início do ano (veja na página 4). Os dados oficiais do Tribunal apontam o deficit em relação à
Resolução nº 63/2010 do CSJT, mas o Sindicato apurou que há diferença entre a lotação-padrão e a lotação
real.Afastamentos para licença médica e férias, por exemplo, acabam deixando as Varas com menos servidores
do que o necessário. Com isso, em Florianópolis, por
exemplo, praticamente nenhuma Vara trabalha com 12
servidores, com determina a Resolução.
AAdministração informou que está buscando realizar concurso público em 2016, mas, caso seja autorizado, sendo o fator tempo já um problema, apenas 10 dos
cargos vagos até o momento podem ser providos, que
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Reuniões ocorreram na Justiça do Trabalho e Federal (acima)

são os de exonerações a pedido. Os conselhos superiores não autorizam reposição de vagas abertas por aposentadoria ou falecimento. Segundo oTRT-SC, o déeficit
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.
A coordenadora Denise ressaltou na reunião que, em
face dos cortes orçamentários e do deficit de servidores, a medida 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 defendendo a redução de metas. Denise destacou, neste
sentido, que há servidores entrando no trabalho de manhã e saindo apenas à noite para dar conta do trabalho,
em um cenário no qual não há o reconhecimento da
sobrejornada por parte dasAdministrações, com as previsíveis consequências na saúde, também apontadas nas
visitas feitas aos locais de trabalho. Assim, o Sindicato
vai continuar de olho na execução orçamentária e na
defesa dos direitos dos servidores.

Na Federal, cortes revistos
Na Justiça Federal a boa notícia foi a flexibilização
dos cortes feitos para dar conta da redução orçamentária 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 oAssessor Econômico Washington Luiz
Moura Lima foram informados de que já há possibilidade de contratação paulatina de novos servidores
para intregralizar o quadro, assim como a retomada
dos cursos de capacitação.
Veja entrevista com o economista Washington Lima
sobre o orçamento dos Tribunais em 2016 no link:
https://www.youtube.com/watch?v=JMAqNXaoLBE
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Congresso para afiar a luta
O Sintrajusc irá
realizar nos dias 17
e 18 de setembro,
em Florianópolis,
o Congresso Estadual, que é a instância máxima de
deliberação do
Sindicato (veja
edital ao lado). Nesta semana os diretores já começam divulgar a atividade junto aos servidores.
O período pelo qual passa o país
e o impacto na vida dos servidores
do Judiciário exige a nossa reflexão.
O Congresso é a oportunidade para
isso, e juntos vamos avaliar a realidade da categoria e a situação política,
econômica, social e cultural, definindo a linha de ação do Sintrajusc nos
próximos anos. Este quadro mais
amplo tem implicações bem concretas na saúde, nas condições de trabalho, no impacto das inovações
tecnológicas em nossa rotina, e deve
ser debatido de forma coletiva, porqueindividualmenteédifícilbuscarsoluções.
NOVOS DESAFIOS
A Greve da categoria no ano passado mostrou que os desafios são
cada vez maiores, inclusive para ter
um direito constitucional que ainda
não nos foi garantido, a data-base.A
luta para termos a recente reposição
salarial exigiu esforço extremo dos
servidores e suas entidades, e ainda
assim não recuperou as perdas históricas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DO CONGRESSO ORDINÁRIO DO SINTRAJUSC
ADiretoria-Executiva do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina - SINTRAJUSC, conforme estabelecem os artigos 31 a 35 do Estatuto Sindical, CONVOCA o Congresso Ordinário do SINTRAJUSC, a realizar-se nos dias 17 e 18 de
setembro de 2016, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, com a
seguinte pauta: 1.Abertura eAprovação do Regimento; 2.Conjuntura; 3.Palestra; 4.Reforma estatutária; 5.Apresentação de teses; 6.Plenária final;
7.Assembleia. Eleição de Delegados: os delegados serão eleitos por local
de trabalho, sendo 01 delegado para cada 05 (cinco) servidores (ou fração), conforme o artigo 34 do Estatuto do Sindicato. Somente os servidores 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 no momento do
credenciamento no Congresso. Os nomes dos delegados e respectivos
suplentes deverão ser informados ao Sindicato, via e-mail, até às 18 horas
do dia 12 de setembro do corrente ano. As teses, com, no máximo, cinco
(5) páginas em folha A4, com fonte Arial 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 email: congresso2016@sintrajusc.org.br
Florianópolis, 06 de julho de 2016
Diretoria Executiva do Sintrajusc
O fato é que a luta mostrou a necessidade cada vez maior de organização dos servidores, na vida concreta, nas redes sociais, no STF, no
Congresso Nacional. E mostrou também que os Sindicatos têm papel fundamental nesta organização.
Por isso convidamos os filiados e
filiadas a participar do Congresso e
todos os servidores a eleger os seus
representantes. Os delegados ao
Congresso, com direito a voz e voto,
serão eleitos nos respectivos locais de

trabalho. Pode ser eleito um delegado
para cada cinco trabalhadores lotados
no local de trabalho ou fração menor
que cinco. Para ser delegado é preciso ser filiado, mas todos os colegas
lotados nos locais de trabalho, filiados
ou não, podem votar e assinar a ata de
eleição. Para se candidatar a delegado, de acordo com o Estatuto do Sindicato, é preciso ser filiado desde 6 de
março.Agende-se para participar desta atividade fundamental para a organização dos trabalhadores!

Atendimento Jurídico no Sindicato
Toda quinta das 9h30 às 11 horas
Agende: (48)3222-4668 (Sindicato) ou (48)3222-6766 (escritório Pita Machado)
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
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Sintrajusc Legal na estrada
A direção do Sintrajusc agendou para julho a próxima
viagem da equipe do programa "Sintrajusc Legal", que
está percorrendo cidades do estado para conversar com
os servidores sobre questões jurídicas em geral e tirar
dúvidas a respeito de ações que tramitam na justiça e afetam direitos dos servidores.As reuniões já ocorreram em
Criciúma, Itajaí, Balneário Camboriú, Indaial, Blumenau
eJoinville.
Nas conversas estão presentes a coordenadora do
Sindicato Denise Zavarize, oAssessor Jurídico Fabrizio
Rizzon e o funcionário na área jurídica Fernando Blasi.
Além dos esclarecimentos sobre ações, os servidores
buscam debater questões cada vez mais presentes no dia
a dia, como o excesso de trabalho e as lotações.
PRINCIPAIS DÚVIDAS
Hoje a entidade tem várias ações coletivas em defesa
dos servidores. Um total de 39 referem-se às de substituição processual, como a dos quintos, e outras são de
representação processual, como, por exemplo, a ação
dos 14,23%, entre outras ações individuais. Com relação
à ação dos quintos há permanente expectativa de uma
definição perante o STF, e as dúvidas são recorrentes nas
reuniões. Outras situações surgem a partir do relato dos
próprios servidores, como o caso do auxílio transporte
passível de cobrança por aqueles que utilizam o veículo
próprio nos deslocamentos entre a residência e seu local
de trabalho.
Por tais razões cabe registrar que o Sintrajusc atua
como representante processual de diversos servidores em
ação que tramita perante a 22ª Vara Federal do Distrito
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 ainda não integram a ação e querem
entrar, basta acessar o link próprio na página do Sindicato (no link com o nome da ação à direita do site), baixar a
procuração, preenchê-la e enviar ao Sindicato, já que recentemente o prazo para adesão foi prorrogado até o dia
29 de julho.
Já a expectativa sobre os quintos está atrelada ao
julgamento dos embargos declaratórios interpostos diante da decisão que declarou inconstitucional a incorporação após 1998. Amodulação dos efeitos do julgamento
do Recurso Extraordinário nº 638.115 permitirá avançar
na interpretação dos efeitos concretos da decisão, assim
como objetivamente adotar medidas que se façam necessárias a preservação do direito dos servidores.
Com relação ao auxílio transporte, passível de co-

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

brança pelos servidores que utilizam veículo próprio em
deslocamentosparaotrabalho,visaindenizarparcialmente
o custo gerado pelo uso de meio pessoal. Adota-se o
custo do transporte coletivo como referência indenizatória, mas exige-se coparticipação no percentual de 6% do
vencimento básico do servidor, o que por vezes retira a
atratividade da ação.
Tais temas são apenas parte dos debates que ocorrem nos encontros. Crescerão em número e qualidade, na medida dos novos encontros e da participação
da categoria, levando suas dúvidas e as de seus colegas ao Sindicato (com informações do escritório Pita
Machado).

