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AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
DAS MULHERES NA LUTA SINDICAL E INTERSECCIONAL

A democracia e a luta interseccional foi, é 
e será prioridade dessa gestão com forte atua-
ção dos coletivos Valente de Negros e Negras 
do Judiciário. As mulheres, que compõem 
maioria no judiciário catarinense, precisam 
que suas pautas sejam colocadas em destaque 
e isso se constrói com participação de gênero 
e raça nos processos de organização e tomada 
de decisões. Foram dezenas de lives, atos mu-
nicipais, estaduais e nacionais, campanhas, 
lançamento de edições da Revista Valente, 
reuniões e assembleias que garantiram a am-
pla participação de todas e todos!

SINJUSC DEFENDE A VIDA E A VACINAÇÃO GRATUITA PARA TODOS!
Com a campanha de mídia Vacina Já, o SIN-

JUSC atuou fortemente cobrando do governo 
do Estado a aceleração da vacinação para toda 
a população de Santa Catarina, no momento em 
que a imunização estava muito lenta. O Sindica-
to, ao lado do Fórum dos Servidores Públicos de 
Santa Catarina, criticou a má gestão do Estado 
no controle da pandemia e a inércia em agilizar 
e cobrar do governo federal o avanço da imuni-
zação da população. Atos foram realizados na 
frente da residência oficial do governador Carlos 
Moisés, em Florianópolis, também nas comarcas 
e uma grande faixa foi fixada na ponte Hercílio 
Luz, com repercussão nacional. 

PRESSÃO DA CATEGORIA CONQUISTA DATA-BASE

A Luta dos trabalhadores garantiu a data-base 
2021 (14,78%), sendo a reposição da inflação acu-
mulada entre maio de 2020 e dezembro de 2021 
calculada pelo IPCA/IBGE.  O pagamento, conforme 
negociado pelo Sindicato, foi incorporado no salário 
de janeiro para servidores ativos e aposentados com 
paridade. Mas para que o pagamento pudesse che-
gar no bolso do servidor e recompusesse as perdas 

inflacionárias, houve muita mobilização chamada e 
organizada pelo SINJUSC. Assembleias, campanha 
nas mídias, audiências com o Tribunal de Justiça de 
SC e atos contra o TCE – Tribunal de Contas de SC, 
que travou o pagamento da data-base por causa da 
LC 173, foram essenciais no movimento para chan-
celar a valorização dos servidores. É importante res-
saltar outra conquista, que atrelou o auxílio-creche 

(6,27%) e o auxílio-alimentação (15%) ao valor de 
referência J do nível 12 da Tabela de Vencimentos do 
Pessoal do Poder Judiciário. O retrativo dos meses 
em que os servidores sofreram perdas consideráveis 
e a equiparação do auxílio médico social seguem em 
negociação, inclusive com a pauta de transição já 
entregue ao eleito presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador João Henrique Blasi. 
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SINJUSC PROTAGONIZOU LUTA CONTRA RETIRADA DE DIREITOS
Durante todo o ano de 2021, 

o SINJUSC, ao lado dos servidores 
públicos federais, dos Estados e 
prefeituras, se manteve mobilizado 
com atos, panfletagem, passeatas 
em  Santa Catarina e em Brasília, 
paralisações nacionais e protestos 
nos aeroportos, colocando forte 
pressão no congresso e impedindo 
que a Câmara dos Deputados votas-
se a Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) 32, que desestrutura o 
serviço público e retira direitos dos 
trabalhadores públicos. Em 2022, o 
SINJUSC seguirá atuante contra esta 
proposta e em defesa dos interesses 
das servidoras e dos servidores do 
Judiciário catarinense.

SINJUSC NA LINHA DE FRENTE CONTRA O DESMONTE DA PREVIDÊNCIA; 
LUTA SEGUE CONTRA O CONFISCO DE SALÁRIO

O SINJUSC também foi protagonista na 
luta contra a reforma da previdência. Mesmo 
no meio de uma pandemia, foi às ruas pro-
testar contra o projeto que confiscou o salá-
rio dos aposentados, no ordem de 300% de 
aumento da contribuição previdenciária. Um 
verdadeiro roubo!

Novamente, ao lado do Fórum dos Ser-
vidores Estaduais de Santa Catarina, fez 
intenso trabalho de enfrentamento. Tentou 
diálogo com os parlamentares antes mesmo 
do projeto chegar à ALESC. Poucos atende-
ram os trabalhadores. Campanhas de mídias 

impressa/física/digital/redes sociais, carro de 
som, audiência pública e inúmeras tentativas 
de diálogo com o governo de SC foram os 
caminhos de luta. Mesmo assim, a maioria 
dos deputados, incluindo o Dep. Ricardo Alba 
(PSL), que é oficial de justiça, votaram pela 
aprovação deste projeto absurdo. Uma ação 
foi protocolada com pedido de suspensão dos 
descontos, o SINJUSC teve êxito na liminar, 
mas poucos dias depois, em dezembro, ela 
foi cassada. Agora, o departamento jurídico 
estuda novas estratégias, juntamente com a 
mobilização política que seguirá.

URV: TJSC É O ÚNICO TRIBUNAL QUE NÃO PAGOU OS TRABALHADORES

A Direção do SINJUSC está empenhada e com-
prometida em solucionar as pautas históricas da 
categoria, como o pagamento da URv. A atuação e 
diálogo próximo do corpo jurídico do SINJUSC, que 
envolve nomes como Daniel Mitidiero, Guilherme 
Marononi e Pedro Pita, com a administração do 
Tribunal fizeram com que o processo ganhasse o 
verdadeiro peso que possui, sendo pautado para 
julgamento no final de novembro de 2021. Na oca-
sião foi pedido vista pelo Des. Francisco de Oliveira 
Neto, logo após o voto do Relator. A Direção do SIN-
JUSC aponta que é possível resolver esta questão 
a partir da continuidade deste diálogo com a nova 
administração do TJSC.
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EQUIPARAÇÃO DO SEGUNDO ASSESSOR
Pauta quase obrigatória nos diálogos com a presidência do 

TJSC e a pressão da categoria, sublinhada em 2021, conquistou 
também a equiparação do segundo assessor.  O problema foi 
resolvido com a equiparação entre o 1° e 2° cargos de assessor 
de forma que ambos recebam a gratificação padrão DASU-3, 
possibilitado ao servidor a opção do cargo comissionado ou 
do vencimento do cargo efetivo, mais 40% do vencimento do 
cargo em comissão. A atuação do Sindicato nas negociações e 
também no Comitê Orçamentário, de Gestão de Pessoas e de 
Atenção Prioritária ao 1° Grau de Jurisdição foi fundamental ao 
avanço da pauta.

ACOLHIMENTO, LUTA E FORMAÇÃO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR 
A saúde dos servidores é pauta prioritária do 

SINJUSC. Com as novas dinâmicas de trabalho im-
postas pelo home-office foi preciso aprofundar esta 
discussão. No final de 2021, lançamos uma pesquisa 
para investigar os impactos psicossociais do traba-
lho não presencial na saúde mental dos servidores 
do judiciário. O trabalho é uma parceria com a UFSC, 
pelo Núcleo de Estudos de Processos Psicossociais e 
de Saúde nas Organizações e no Trabalho (NEPPOT). 
Ainda em parceria com a UFSC e para contribuir na 

formação da pauta, com organização do Fazendo 
Escola, um seminário internacional foi promovido. 
Com a temática “O futuro do trabalho: perspectivas 
latino-americanas”, o evento reuniu nomes ex-
poentes do tema. Além disso, o SINJUSC criou um 
protocolo de atendimento para acolher de forma 
humanizada e profissional os casos de assédio dos 
servidores. Cada caso é assistido por profissionais 
especialistas da área jurídica e psicológica. Saiba 
mais em: www.sinjusc.org.br.

DEMOCRACIA GARANTIDA: 
ASSEMBLEIAS, REUNIÕES TEMÁTICAS, FORMAÇÕES E ENCONTROS

Durante o ano o SINJUSC re-
alizou seis assembleias gerais, 
encontros, reuniões e o ciclo de se-
minário internacional “O futuro do 
trabalho: perspectivas latino ame-
ricanas”, o qual é uma realização do 
Fazendo Escola, em parceria com a 
Universidade Federal de Santa Ca-
tarina. Uma formação rica em con-
teúdo, onde foi possível debater e 

estudar sobre as novas dinâmicas 
do mundo do trabalho, no qual o 
serviço público também se insere. 
A pandemia veio para acelerar um 
processo que o sistema de meta-
bolismo social pautado no capital 
impõe. Com isso, novos formas de 
organização dos trabalhadores. E, 
neste quesito, o SINJUSC está na 
vanguarda.

A ORGANIZAÇÃO É A FORÇA DO TRABALHADOR. 
EM 2022, NOS AJUDE A CONSTRUIR O SEU SINDICATO!

O Sindicato é 
Você. Filie-se!
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