A Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho (ANAJUSTRA) tem
por premissa a garantia dos direitos e a defesa dos interesses específicos dos
servidores da Justiça Trabalhista.
Na esfera judicial, já garantiu vitórias expressivas para a categoria. Administrativa
e politicamente, atua para o fortalecimento e valorização dos servidores em todo o
país. Somados os esforços dessas três esferas, é reconhecida hoje como a maior
entidade representativa dos servidores da Justiça do Trabalho e uma referência para
os demais ramos do Poder Judiciário Federal
Além disso, oferece aos seus associados assessoria financeira e parlamentar,
serviços por meio do Programa de Qualidade de Vida do Servidor (Bem Viver), e
descontos em uma ampla rede de convênios e também coadministra planos de
saúde em diferentes Regionais.
Venha fazer parte da ANAJUSTRA!

1

Assessoria
jurídica

Principais ações abertas
15,8% de aumento na remuneração geral - índice suprimido na Lei 12.774/12
O QUE É: Ação judicial que visa corrigir as distorções contidas na Lei 12.774/12

Competente e gratuita

QUEM PODE PARTICIPAR: Todos os associados.

Ação para pagamento da substituição de função comissionada e cargos em comisCom a missão estatutária de defender judicialmente

são nos afastamentos dos titulares

os direitos dos servidores do Poder Judiciário Traba-

O QUE É: Visa obter o pagamento da diferença ou integralidade da função comissiona-

lhista, a atuação da assessoria jurídica da ANAJUS-

da ou cargo em comissão desempenhado em substituição, mesmo que em período

TRA é uma das mais exitosas no país, com algumas

inferior a 30 dias.

de suas vitórias estendidas a outras categorias do

QUEM PODE PARTICIPAR: Todos os associados.

serviço público federal.
Ação para recebimento das diferenças da revisão geral de 21,3%
Destaca-se o trânsito em julgado dos quintos, que

O QUE É: Ação judicial que pleiteia que o reajuste de 21,3%, concedido para diversas

beneficiou uma grande parcela dos servidores da JT.

carreiras e cargos do Poder Executivo e do Legislativo Federal, seja reconhecido e

Além disso, a assessoria atua em mais de 40 ações,

aplicado como revisão geral de toda a remuneração dos seus associados, tendo em

entre nacionais e regionais, algumas delas abertas

vista que a Lei nº 13.317/2016 (novo PCS) não contemplou esse percentual.

para novas adesões.

QUEM PODE PARTICIPAR: Todos os associados.

A assessoria oferece ainda atendimento, por e-mail,
na área administrativa, desde que referente a interesse coletivo.

Confira mais ações em www.anajustra.org.br
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Bem Viver
Mais serviços,
mais integração

O Programa Bem Viver faz parte da política
de benefícios da ANAJUSTRA e, em parceria
com o Clube CDV e a Dantas Dantas Consultoria, realiza ações pontuais e pré-agendadas,
nas quais são ofertados serviços nas áreas
de saúde, cultura, esporte, lazer e educação.
O Programa tem como objetivo promover
mais bem-estar e integração entre os servidores do Judiciário Trabalhista, além da melhoria do clima organizacional e da prestação
jurisdicional nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e Tribunal Superior do Trabalho
(TST). Foram várias ações realizadas desde
o lançamento do Bem Viver em 2017 e, até
agora, mais de 17 mil servidores foram atendidos em pelo menos 25 cidades do país.
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Assessoria
parlamentar
Atuante e combativa

A assessoria parlamentar da entidade atua no
Congresso Nacional e junto aos Tribunais, representando a visão da entidade e os interesses
de seus associados, para interferir no debate de
pautas importantes e também buscando agilidade
de tramitação, tanto para aprovação quanto para
rejeição de projetos.
Além disso, a assessoria atua em órgãos como o
Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), em conjunto
com a diretoria da ANAJUSTRA e apoiada por
seus estudos técnicos, a fim resguardar administrativamente os interesses dos servidores e
acompanhar o debate de temas importantes para
o Judiciário e seu quadro.
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Pró-Saúde
Comodidade e segurança

Por meio do Programa de Saúde (Pró-Saúde)
ANAJUSTRA, mais de 30 mil vidas são atendidas em diferentes estados. Os planos são
coadministrados pelo Núcleo de Excelência
em Assistência à Saúde (NEAS) da ANAJUSTRA, garantindo aos usuários maior auxílio,
comodidade e segurança.

Nossos parceiros
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Consultoria
financeira
Especializada e sigilosa

A consultoria financeira da ANAJUSTRA leva
ao associado atendimento personalizado em

Envie suas dúvidas diretamente
para nosso consultor financeiro.

finanças pessoais. O serviço, prestado por um
consultor especialista, é um importante apoio
para o servidor na declaração do Imposto de
Renda anual e no esclarecimento de dúvidas
sobre o mercado financeiro, investimentos,
economia doméstica, aposentadoria e mais.

Conteúdo exclusivo para associados, como o
curso de finanças pessoais para servidores.
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Principais parceiros

Convênios
Descontos especiais

Compras online

Educação

Saúde

Serviços

Turismo e Lazer

Veículos

A ANAJUSTRA possui uma ampla e
diversificada rede de convênios, nacionais e
regionais, para que os associados tenham
mais vantagens em suas compras. Na ponta
do lápis, os descontos da rede parceira fazem
toda a diferença no final do mês.

7

Categoria
mais forte

Compras online

Estatutariamente, a missão da ANAJUSTRA é unir,
defender, valorizar e promover o bem comum entre os
servidores da Justiça do Trabalho, tornando a categoria mais forte. A associação faz isso por meio de suas
assessorias jurídica, parlamentar e financeira, e também por meio dos serviços prestados como coadmi-

Acompanhe e junte-se à nós nesse movimento que visa
mostrar à sociedade brasileira a importância da Justiça do
Trabalho e do Judiciário brasileiro.

nistração de planos de saúde, ações do Programa Bem
Viver e convênios vantajosos com uma centena de
empresas.

No instagram
@soumaisjustica

A valorização da categoria também está impressa em
ações como a “Sou mais Justiça”, que divulga infor-

Site da campanha

mações sobre o funcionalismo no Judiciário, e que já

www.soumaisjustica.com.br

conta com milhares de seguidores no Instagram.
A campanha também se desdobrou em materiais
impressos, como o Calendário ANAJUSTRA, distribuído para todos os associados juntamente com a revista
ANAJUSTRA em Pauta.

Como se
associar?
Faça parte da maior entidade associativa do
Judiciário Trabalhista e aproveite todos estes
benefícios.
Pelo site
www.anajustra.org.br/associe-se

Fisicamente
Em nossa sede, em Brasília, ou em uma
de nossas 15 unidades administrativas
espalhadas pelo país. Acesse nosso site e
confira os endereços.
Dúvidas?
Envie e-mail para
sede@anajustra.org.br ou ligue para
nossa Central de Relacionamento no
0800 643 6864.

www.anajustra.org.br

