Diferenças de horas extras:

os dados devem chegar entre 18 e 19
O SINTRAJUSC, mediante ação ajuizada
pelo escritório Pita Machado Advogados, postulou o pagamento das diferenças de horas extras devidas aos servidores do TRE de Santa
Catarina, desde a implantação da jornada de 7
(sete) horas pelo Tribunal, até a data em que se
passou a adotar o divisor correto (175) para
cálculo das horas extras.
A ação foi julgada procedente, havendo o
reconhecimento do direito dos servidores (que
realizaram horas extras no período compreendido entre outubro de 2010 até a correção do
divisor aplicável por aquela Corte) ao pagamento das diferenças de horas extraordinárias daí
decorrentes, com a consequente condenação
da União no pagamento de tais diferenças, a
título de adicional por serviço extraordinário,
em decorrência do erro na adoção do divisor
no período, atualizadas monetariamente.
Ocorrido o trânsito em julgado da mencionada ação, houve requerimento do SINTRAJUSC junto ao TRE-SC, no mês de agosto do
corrente ano, no sentido de obter as informações e documentos necessários para a liquida-

ção e posterior apresentação do cumprimento
da sentença. Em resposta, a Coordenação de
Pessoal do Tribunal informou que, diante do
elevado volume de dados e serem analisados e
diante das suas demandas ordinárias, o requerimento seria atendido até 31/12/2017.
Em novo contato com os setores administrativos do TRE/SC, foi informado que os dados solicitados ao Tribunal devem ser disponibilizados entre 18 e 19 de dezembro do corrente ano.
As procurações para o ajuizamento dos cumprimentos de sentença podem ser obtidas no
site do Sindicato e encaminhadas para o e-mail
sc@pita.adv.br.
Fonte: Pita Machado Advogados

Sintrajusc tem nova diretoria
Tomou posse nesta segunda-feira (11) a nova diretoria do Sintrajusc para a gestão 2018/2020 (veja
abaixo a nominata). A gestão em breve fará reunião para definir as primeiras atividades do próximo ano, quando uma das prioridades será a continuidade da luta contra a reforma da Previdência.
Desde segunda-feira, a coordenadora geral Adriana Ramos está passando nas unidades de trabalho
para conversar com os servidores sobre os desafios que aguardam a categoria e a necessidade de
mobilização permanente. A atividade tem sido bas-

tante produtiva, inclusive com novas filiações no
TRE-SC. O entendimento é que, com a reforma trabalhista, já aprovada, a ameaça de reforma da Previdência e o congelamento de gastos públicos, além
de outras ameaças contra direitos dos servidores, o
Sindicato precisa se fortalecer ainda mais, e para
isso também são necessários recursos financeiros.
“Em dezembro, por exemplo, o Sintrajusc fez campanha de outdoor, enviou colegas a Brasília e organizou a Greve do dia 5, tendo presença fundamental
no Ato Unificado no Ticen, e essa atuação precisa
ser bem organizada e tem gastos”, diz Adriana.
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