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Justiça do Trabalho reduz o auxílioalimentação de R$ 590 para R$ 324
Falta de previsão orçamentária faz CSJT
recomendar diminuição do valor do auxílioalimentação. Sisejufe ajuiza ação com pedido
de antecipação de tutela para evitar a redução.
Após o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) ter solicitado
crédito suplementar para
a complementação do orçamento destinado ao
pagamento das despesas
decorrentes do auxílio-alimentação, que foi negado pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento
sob o argumento de que
devido à crise financeira
a arrecadação teve queda, a sugestão indicada
pelo presidente do CSJT
aos tribunais foi diminuir
os valores até que seja
aprovado o PL 30/2009
– que tramita no Congresso Nacional e prevê
a suplementação orçamentária de mais de R$
26 milhões para os 23
TRTs.

O diretor do Sisejufe Valter Nogueira Alves fez contato com a Assessoria de
Planejamento, Orçamento
e Finanças do CSJT, na tarde de segunda, 10 de
agosto, para apurar o fato
inusitado de o TRT da 1ª
Região ter reduzido os valores do auxílio-alimentação
sem ter dado uma explicação convincente aos servidores. A Secretaria de Gestão de Pessoas, através de
comunicado via correio eletrônico, informou apenas
que o corte de R$ 266 no
auxílio-alimentação se dava
“por força do cenário orçamentário que vive o país”.
Esse comunicado gerou revolta e indignação na categoria. O Sisejufe foi procurado por dezenas de servidores que pediam providências a respeito.

14 de agosto, sexta-feira
DIA NACIONAL DE LUTAS
pela nova tabela salarial e
pelo Plano de Carreira
Paralisação entre 12h e 13h
em frente ao TRT da Lavradio

Na conversa com o assessor de Orçamento do
CSJT foi informado que,
pelo fato de o Conselho ter
reajustado os valores em
novembro de 2008 de R$
450 para R$ 590 (isso
após o Orçamento da
União já ter enviado ao
Congresso), a previsão orçamentária para rubrica
“Alimentação” não foi atualizada. Desta forma, o orçamento da Justiça do Trabalho para custear o auxílio-alimentação com o reajuste comporta o pagamento até o mês de outubro de 2009. De acordo
com a assessoria do CSJT,
caso não haja a aprovação
de dotação orçamentária
(PL 30/2009), os tribunais
que não fizerem os cortes
ficarão sem verbas para
pagar os meses de novembro e dezembro. Segundo
a assessoria, tal fato não
se repetirá em 2010 já que
o orçamento vai prever o
valor do auxílio-alimentação em R$ 590.

O PL 30/2009 prevê
mais de R$ 26 milhões
para o reforço de dotações orçamentárias dos
23 TRTs. Apenas para o
TRT da 1° Região está
sendo destinado R$
4.562.146,00 – exclusivamente para o pagamento de auxílio-alimentação. A previsão é
de que até 27 de agosto o parecer esteja na
Mesa do Congresso
Nacional.
O Sisejufe, através de
sua assessoria jurídica
em Brasília, ajuizou ação
ordinária com pedido de
antecipação de tutela
para que não ocorra o
desconto de R$ 266. Até
porque trata-se de verba
de caráter alimentar que
não pode sofrer redução.
Essa ação busca, ainda,
que o TRT pague integralmente o valor de R$ 590
em todo exercício de
2009.

O sindicato também solicitou audiência com
a Presidência do tribunal para tratar do
assunto e cobrar empenho das
Administrações pela aprovação do PL 30/
2009. De acordo com a assessoria do CSJT,
assim que a dotação suplementar for
aprovada, os valores descontados serão
ressarcidos aos servidores.

