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Por meio da Resolução GP n. 24 de 3 de junho de 2015 os servidores do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina (TJSC) receberam o último reajuste do auxílio-alimentação, que fixou 

o valor mensal em R$ 1.160,00. Nos anos que seguiram, os servidores recebiam em caráter 

excepcional um acréscimo provisório deste auxílio, o que não configurou reposição da inflação 

pela sua natureza transitória. Portanto, o valor atual de R$ 1.160,00 se encontra depreciado pela 

inflação acumulada do período, conforme detalhado na Tabela 1. Para recompor o poder de 

compra vigente em maio de 2015, seria necessário um aumento de 16,49% do benefício. 

Tabela 1 – Evolução real do auxílio-alimentação dos servidores do TJSC 

Mês/Ano 
IPCA  

mensal 
Valor real do 

auxílio 
Perda  

mensal 

jun-15 0,79% 99,22 -0,78% 

jul-15 0,62% 98,60 -1,40% 

ago-15 0,22% 98,39 -1,61% 

set-15 0,54% 97,86 -2,14% 

out-15 0,82% 97,06 -2,94% 

nov-15 1,01% 96,09 -3,91% 

dez-15 0,96% 95,18 -4,82% 

jan-16 1,27% 93,99 -6,01% 

fev-16 0,90% 93,15 -6,85% 

mar-16 0,43% 92,75 -7,25% 

abr-16 0,61% 92,19 -7,81% 

mai-16 0,78% 91,47 -8,53% 

jun-16 0,35% 91,15 -8,85% 

jul-16 0,52% 90,68 -9,32% 

ago-16 0,44% 90,29 -9,71% 

set-16 0,08% 90,21 -9,79% 

out-16 0,26% 89,98 -10,02% 

nov-16 0,18% 89,82 -10,18% 

dez-16 0,30% 89,55 -10,45% 

jan-17 0,38% 89,21 -10,79% 

fev-17 0,33% 88,92 -11,08% 

mar-17 0,25% 88,70 -11,30% 

abr-17 0,14% 88,57 -11,43% 

mai-17 0,31% 88,30 -11,70% 

jun-17 -0,23% 88,50 -11,50% 

jul-17 0,24% 88,29 -11,71% 

ago-17 0,19% 88,12 -11,88% 

set-17 0,16% 87,98 -12,02% 

out-17 0,42% 87,61 -12,39% 

nov-17 0,28% 87,37 -12,63% 

dez-17 0,44% 86,99 -13,01% 

jan-18 0,29% 86,73 -13,27% 

fev-18 0,32% 86,46 -13,54% 

mar-18 0,09% 86,38 -13,62% 

abr-18 0,22% 86,19 -13,81% 

mai-18 0,40% 85,85 -14,15% 

Reajuste Necessário em 1 de junho de 2018: 16,49% 



 
 

Também é importante destacar que houve diminuição de beneficiários do auxílio-alimentação 

neste período. Segundo o sítio do Poder Judiciário de Santa Catarina, em 2017 havia 892 

beneficiários a menos que em 2015, o que representa uma redução de beneficiários de 12%.  

Mês/Ano Nº beneficiários 

dez-15 7.428 

abr-16 7.315 

ago-16 6.755 

dez-16 6.608 

abr-17 6.537 

ago-17 6.536 

Var. % -12% 

Fonte:https://www.tjsc.jus.br/web/acesso-a-informacao-e-transparencia/resolucao-cnj-n-102-e-

151/anexo-ivh-quantitativo-de-beneficiarios-e-dependentes-de-beneficios-assistencias 

Outra informação relevante é sobre os valores do auxílio-alimentação nos demais Tribunais 

Estaduais. Segundo estudo do DIEESE “Ranking de benefícios dos Tribunais de Justiça dos 

Estados e DF” o estado de Santa Catarina ocupa o 7º lugar entre os maiores benefícios. 

 


