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Um ano em que os servidores e servidoras se ergueram 
contra a tentativa de se criar mais uma injustiça no Tribunal 
de Justiça de Sergipe, cruzando os braços, por duas 
vezes, e tomando as ruas e os corredores dos fóruns com 
os seus pratos vazios.

Um ano em que, de forma coletiva, através das Plenárias 
de Base em todas as regiões do estado, os servidores tra-
çaram suas reivindicações, o que tornou a Campanha Sala-
rial e os resultados negociados um nítido reflexo dos ansei-
os da categoria.

Um ano em que, mais uma vez, o SINDIJUS apresentou 
para a sociedade um debate consistente sobre a estrutura 
insustentável do Tribunal de Justiça, que mantém os seus 
altos cargos em comissão, supersalários e incorporações, 
notoriamente ganhando, mais uma vez, o debate político 
perante a opinião pública sergipana.

Enfim, um ano em que os trabalhadores do TJSE elege-
ram, nos seus espaços deliberativos, que a luta por trata-
mento igualitário, entre servidores e magistrados, e contra 
a discriminação no Auxílio Alimentação seria a principal 
meta. E, além disso, foi possível manter preservados todos 
os direitos existentes nas carreiras e a manutenção do 
poder aquisitivo do Vencimento Base, com a reposição 
inflacionária, e, ainda, a alteração da forma de reajuste do 

Auxílio Saúde, que passa a ser por índices maiores sugeri-
dos pela Agência Nacional de Saúde.

2013: um ano inteiro de muita lutas, que resulta em 
conquistas e, acima de tudo, no acúmulo de forças 
para os desafios que ainda estão porvir!

Tabelas

O SINDIJUS organizou sete tabelas com dados que mos-
tram a elevação do Auxílio Alimentação ao valor de R$ 
710,00, até julho de 2015, e os reajustes de 6% no Venci-
mento Base e de 9% e 12% no Auxílio Saúde, em janeiro de 
2014.

No caso do reajuste salarial, as informações estão dividi-
das a partir dos cinco cargos efetivos que fazem parte da 
estrutura do TJSE.

Já na tabela do Auxílio Alimentação mostra quanto os ser-
vidores receberão de acréscimo na sua remuneração no 
acréscimo, dividido em quatro parcelas, até julho de 2015.

Por fim, na tabela de reajuste dos percentuais do Auxílio 
Saúde a divisão é apresentada por faixa etária.

Boa análise!
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