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AeleiçãodedelegadosparaoCongressodoSINTRAJUSC foiprorrogada.
Elejaseus representantesatéquinta-feira, dia 17!

AAssessoria Jurídica doSINTRA-
JUSC irá requerer nesta semana, nas
três Justiças,opagamento imediatodos
valores, inclusive os retroativos, refe-
rentes à Portaria Conjunta nº 4, dos
Conselhos e Tribunais Superiores.A
Portaria determina que os servidores
de todoo JudiciárioFederal devemser
reposicionados para asmesmas clas-
ses e padrões que se encontravam an-
tes da edição da Lei 12.774, de 28 de
dezembro de 2012.
Os sindicatos tambémestão lutan-

do para que todos os funcionários -
analistas, técnicos e auxiliares judiciá-
rios - do Judiciário Federal sejam re-
enquadrados, inclusive os que passa-
ram do padrão C15 para C13 e do
C14 para C12, de acordo com Porta-
ria Conjunta nº 1, e, nesse caso, que o
benefício seja através deVPNI e que
garantaamesmadiferençasalarialpela
troca de nível obtida pelos demais pa-
drões.
Anovaportaria vemcorrigir injus-

tiça cometida com a regulamentação
anterior, trazida pela PortariaConjun-
ta nº 1, de 22 de maio de 2013, que
residiu no retardamento damovimen-

tação funcional dos ocupantes dos ní-
veisA1 eA2 na data da publicação da
Lei 12.774, pois fixou o dia 31 de de-
zembro de 2012 como o início do in-
terstício para contagem de nova pro-
gressão destes servidores,mantendo-
se os períodos de progressão dos an-
tigosA3emdiante inalterados.Aoequi-
parar o interstício doA1 com oA2, a
regulamentaçãodesconsiderouumano
de tempo de serviço que os diferen-
cia.A"solução" - alémde ferir o artigo
9º da Lei 11.416, que estabelece in-
terstício de um ano, nãomais - vai de
encontro à jurisprudência doSTJ, que
assegura a necessidade de ser respei-
tado o tempo de serviço em eventuais
reenquadramentos funcionais dos ser-
vidores.
A Portaria Conjunta nº 4, uma vi-

tóira dos servidores, revoga os artigos
7º ao 9º e reconstitui os servidores que
ocupavam o padrão A1 e A2 ao pa-
drão que ocupavam anteriormente,
assim comoos demais servidores que
ainda não estejam no fim da carreira.
Tambémestabelece que será conside-
rado para fins de contagem de prazo
para progressão ou promoção a data

da última alteração de classe ou pa-
drão anterior à vigência daLei 12.774,
de 2012. Com isso, corrige-se a in-
justiça que vinha sendopraticada com
a implementação da regulamentação
anterior, quepenalizouprincipalmente
os novos servidores, que percebemos
menores salários e sentiram-seprofun-
damente desmotivados com toda a si-
tuação que lhes foi imposta.

ATUAÇÃO
NOSCONSELHOS
Ainda antes de ser expedida a pri-

meira regulamentação,aFenajufeeen-
tidades filiadas atuaramperanteoSTF,
tribunais superiores e conselhos, bus-
cando sensibilizá-los para assegurar
que a regulamentação a ser baixada
preservasse os direitos dos servidores.
Isso seria alcançado coma concessão
de dois padrões de imediato, preser-
vando-se as proporções gerais do re-
gimeinstituídopela redaçãooriginalda
Lei 11.416/2006, conforme intencio-
nou a Lei 12.774/2012, e evitando-se
a violação da isonomia e a desconsi-
deração dos efeitos da antiguidade na
carreira.



CONFIRA AS TABELAS

Como não foi assegurado assen-
to à Fenajufe na Comissão regula-
mentadora instituída pelo STF e nem
acolhidas as sugestões apontadas, a
partir da publicação da Portaria Con-
juntaNº 1 construiu-se o entendimen-
to no jurídico e instâncias da Fede-
ração de insistir na busca de solução
na via administrativa, combinada
com articulação política e mobiliza-
ção da categoria, que foi convocada
a mobilizar-se em todos os estados
e no DF para pressionar por solu-
ção para o problema. Dessa forma
evitou-se o uso da via judicial ou
acionamento do CNJ, o que mos-
trou-se acertado e sedimentou o re-
sultado que finalmente alcançado.
Também a decisão proferida pelo

CNMP (Conselho Nacional do Mi-
nistério Público), em 21 de maio de
2013, ao apreciar requerimento si-
milar de seus servidores, que deci-
diu por expedirAcórdão admitindo
a tese levantada nos requerimentos
que os sindicatos filiados à Fenajufe
apresentaram aos tribunais superio-
res e conselhos para os servidores
do Poder Judiciário da União, foi de
fundamental importância na constru-
ção do parecer e decisão lavrada no
STF, que finalmente assegurou o re-
conhecimento do direito.

SINDICATOS ESTÃO LU-
TANDO PELO PAGAMENTO
A partir da publicação da porta-

ria, já realizada no diário oficial, os

tribunais podem implementar de
pronto a correção do enquadramen-
to de todos os servidores alcança-
dos com a medida, reposicionando
todos os servidores que ainda não ti-
vessem alcançado o fim da carreira
e incorporando a diferença na sua
folhamensal de pagamento, além de
apurar e quitar imediatamente os va-
lores retroativos devidos.
Os sindicatos já estão procuran-

do as administrações dos tribunais
regionais, para cobrar a imediata im-
plementação e quitação dos passi-
vos, convocando os servidores para
continuar acompanhando e pressio-
nando até a quitação do que lhes é
devido.
Com informações de Fenajufe


