
ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

 

DECISÃO

Trata-se de processo administrativo instaurado a partir de
requerimento formulado pela Associação dos Analistas Jurídicos e pela Associação
dos Técnicos Jurídicos, ambos do Estado de Santa Catarina, por meio do qual
pleiteiam, com base da pandemia do COVID-19 que assola o país, a análise da
viabilidade de indenização de férias e licença-prêmio.

Não obstante os fundamentos do pedido, tem-se que a recente
pandemia provocada pelo COVID-19, bem como as medidas cautelarmente
tomadas para sua prevenção e controle - como a decretação de situação de
emergência pelo Governo do Estado (conforme Decreto nº 515, de 17 de março
de 2020) e as medidas de isolamento social (lockdown) – acarretaram impacto
significativo na Receita Líquida Disponível do Estado de Santa Catarina – RLD e nas
receitas do Fundo de Reaparelhamento da Justiça – FRJ e do Sistema de Gestão
Centralizada de Depósitos sob Aviso à Disposição do Poder Judiciário do Estado de
Santa Catarina – SIDEJUD.

Dessa forma, com a expressiva redução dos recursos financeiros do
Poder Judiciário catarinense em tão curto espaço de tempo e ante a necessidade
de mitigação dos seus efeitos, editou-se a Resolução GP n. 14, de 8 de abril de
2020, prevendo, dentre várias medidas, o contingenciamento de despesas não
essenciais com vistas a garantir os recursos mínimos necessários ao
funcionamento do Poder Judiciário no exercício de suas atividades finalísticas a
curto e médio prazo.

O referido ato normativo dispôs em seu art. 1º o rol de despesas que
deverão permanecer suspensas até 31 de dezembro de 2020.

No que tange ao objeto dos presentes autos, tem-se que o pleito de
pagamento de indenização de férias e licença-prêmio formulado no doc. 4580927
esbarra no disposto no inciso IV do art. 1º do ato normativo supra, razão pela qual
determino o sobrestamento deste processo até 31 de dezembro de 2020, nos
termos do art. 1º, caput, da Resolução GP n. 14/2020.

Cientifique-se as requerentes.
Aguarde-se o decurso do prazo no Cartório da Presidência.

 

Romano José Enzweiler
Juiz Auxiliar da Presidência

Núcleo Financeiro
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