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Precisamos arrancar do
governoDilma/PToPL7920!
Mais um ano em que o governo Dilma/PT nega a reposição geral dos salários, que a cúpula do Judiciário concede “auxílio moradia” aos juízes e, agora, tenta proibir, mediante liminares com pesadas multas, a greve dos colegas
do TRE de São Paulo e do TSE e TRE do Distrito Federal.
É necessário nos mantermos mobilizados para arrancar uma
negociação concreta em torno do PL 7920 /14. Só com
muita mobilização e pressão é que vai sair o nosso reajuste
salarial.
PARA LEMBRAR
A nossa greve, de 14 de agosto a 10 de setembro, foi
gestada já no início do ano, quando, em 22 de janeiro, lançamos a campanha salarial 2014 na frente da Justiça Federal,
na luta pela data-base.Apressão dos servidores aqui e nos
locais de trabalho em todo o país fez com que o STF instalasse uma Mesa de Negociação para discutir um projeto capaz de englobar toda a categoria. Durante a greve, os servidores reforçaram também o combate à cisão do Judiciário
pelas propostas de carreiras próprias nos tribunais superiores, luta que precisa se manter porque foi formada uma comissão no STF para analisar essas propostas.
TABELAS ATUALIZADAS
Com a nossa pressão, o Poder Judiciário enviou tabelas
atualizadas ao Congresso Nacional incluindo nas propostas orçamentárias os valores referentes ao nosso reajuste
salarial, com primeira parcela de implementação já para
2015. As tabelas, mesmo com o plano parcelado, garantem a recomposição inflacionária acumulada.
Em reunião com a Fenajufe no dia 8 de outubro o minis-

tro Ricardo Lewandowski disse que as conversas estão
sendo encaminhadas e reafirmou seu compromisso com o
PL 7920/14. Mas temos que nos manter atentos. Os trabalhadores decidiram em assembleias que querem a definição
de um acordo em torno dos projetos salariais e do corte no
orçamento do Poder Judiciário antes do segundo turno das
eleições, que acontece no dia 26 de outubro. Faz quatro
anos, o então presidente Lula/PT sinalizou, a poucos meses
das eleições de 2010, que estaria aberto a dialogar e buscar uma solução para o problema salarial após o pleito.
Acabou encerrando o mandato sem sequer iniciar as negociações.
As direções sindicais analisam que a categoria não pode
deixar passar esse momento para forçar o fechamento de
um acordo entre os poderes. Por um lado, o governo acena com o início da negociação e com a possível apresentação de contraproposta para os próximos dias. Por outro,
não há nada de concreto ou assegurado até agora e, para
muitos servidores, a tendência, que se tenta reverter, é de
manutenção da política que já impõe oito anos de perdas
salariais à categoria. De todo modo, a proximidade das eleições e o cenário de disputa acirrada entre os dois candidatos à Presidência, Dilma (PT) e Aécio (PSDB), tendem a
dar mais repercussão a qualquer mobilização.
O Sindicato alerta para a necessidade de continuarmos
mobilizados e pressionando o governo para fechar logo um
acordo de aprovação imediata do PL 7920/14, até porque
o perfil dos dois candidatos à presidência da República
aponta para mais anos de política de arrocho salarial para o
funcionalismo público federal. Nesse sentido o PL é uma
forma de furar o cerco dessa política.

ORÇAMENTO
O Procurador Geral da República,
Rodrigo Janot, impetrou um Mandado
de Segurança exigindo que o nosso reajuste fosse incluído na proposta de LOA
2015. Se isso não for cumprido, o procurador pede a anulação da mensagem
presidencialqueencaminhouoorçamento ao Congresso e a abertura de prazo
para envio de nova proposta. O MS solicita o sobrestamento do debate orçamentárionoCongressoNacionalatéque
a irregularidade praticada por Dilma/PT
seja devidamente corrigida.Apeça está
com a ministra Rosa Weber.
DATA-BASE
Paralelamente à luta política inicia-

da em janeiro deste ano pela data-base
temos a batalha jurídica pelo reconhecimento desse direito. Em reunião com
a Fenajufe, o ministro Ricardo
Lewandowski disse que assim que o
ministro Dias Toffoli devolver o processo da data-base, que está no STF
e pede indenização pela não concessão da revisão salarial anual aos servidores, ele irá incluí-lo na pauta do
plenário. O julgamento foi interrompido porque Tofolli pediu vista ao processo, quando o placar estava 4 a 3
contra os trabalhadores.
SAÚDE
O Sindicato tem pressionado as
Administrações, especialmente na JT,

para que o processo eletrônico seja
instrumento para melhorar as condições de trabalho, e não piorá-las,
como é o caso do PJe-JT. Em agosto, o TRT-SC postergou a expansão
do PJe-JT para os Foros de Balneário Camboriú e Itajaí, condicionada à
efetiva estabilidade do sistema PJe.
A luta por melhores condições de
trabalho também levou o Sindicato a
lançar em março a campanha de combate ao assédio moral, que inclui atendimento psicológico na sede e ações
nos locais de trabalho. Quatro diferentes debates, com as psicólogas da
campanha, dois médicos do trabalho
e a Assessoria Jurídica do Sindicato,
levaram esse debate à categoria.

Vitória em ações do reenquadramento e da saúde
A Assessoria Jurídica do SINTRAJUSC obteve duas importantes
vitórias em ações judiciais de interesse dos servidores da JF e JT:
1- Pagamento dos atrasados
do reenquadramento na Justiça
Federal
A primeira se refere à ação ordinária na qual o Sindicato requereu o
pagamento das parcelas em atraso
devidas em decorrência do reenquadramento operado pela Portaria Conjunta nº 04/2013 e Ato nº. 947 do
TRF da 4ª Região, desde a entrada
em vigor da Lei nº. 12.774/2012 (dezembro/2012) até a incorporação em
folha de pagamento do novo enquadramento feita por meio doAto 947/
2013.
AAdministração havia efetuado o
reenquadramento, mas não saldou os
valores devidos a título de atrasados,
sob a alegação de dificuldades de
ordem orçamentária. Na ação, o juiz

FederalAdriano José Pinheiro condenou a União ao pagamento dessas diferenças remuneratórias. A decisão
comporta recurso. Após o trânsito em
julgado, mantida a vitória, o Sindicato
orientará os servidores sobre como proceder para receber os valores. AJustiça Eleitoral e a do Trabalho já pagaram
os atrasados do reenquadramento.
2–Perdadefériasporlicençapara
tratamento de saúde no TRT-SC
O
Juiz
Federal Alcides
Vettorazzi concedeu antecipação de
tutela para suspender a aplicação do
disposto no parágrafo único do artigo
19 da Portaria PRESI nº 374/2011, do
TRT-SC. Essa Portaria tinha o efeito
prático de punir servidores adoecidos,
implicando perda ao direito a férias em
face de eventual licença para tratamento de saúde, nos seguintes termos:
Art. 19. A concessão de licença
para tratamento da própria saúde

ou por motivo de doença em pessoa da família por mais de 60 (sessenta) dias, prorrogadas ou não,
implica suspensão da fruição das
férias, devendo o servidor anotar
novo período quando de seu retorno ao serviço.
Parágrafo único. Ocorrerá a
perda do direito a férias quando,
pelos motivos expressos no ‘caput’
o servidor não iniciar a fruição do
benefício até o dia 31 de dezembro
do exercício a que são correspondentes.
A decisão considerou que
o direito ao gozo de férias é garantido constitucionalmente a todos os trabalhadores, inadmitido o entendimento de que o afastamento do servidor,
para tratamento de saúde, poderia
impedir ou restringir o exercício de
tal direito em período posterior ao
aquisitivo. O parágrafo único da Portaria, portanto, foi considerado ilegal.

PERSONAL CARD
O Sindicato informa que está distribuindo nos setores os novos cartões
Personal Card. O cartão serve para
a identificação do filiado. Se o filiado
desejar, o cartão também pode ser

utilizado para compras, pois o Sindicato tem convênio com a Personalcard
(www.personalcards.com.br), na qual
há vários estabelecimentos comerciais
conveniados. Para utilizar, basta apresentar o cartão com a carteira de iden-

tidade na hora da compra. Mas, para
esse uso, antes é preciso entrar em
contato
com
convenio@sintrajusc.org.br para ativar o cartão. Mais esclarecimentos
com Maykon no 48-32224668.
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