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Sindicato dos Trabalhadores no Serviço
Público Municipal de Florianópolis/SC

FETRAM/SC

JURÍDICO DO SINTRASEM: AÇÕES
COLETIVAS E INDIVIDUAIS PARA
TRABALHADORES DA PMF E DA COMCAP
O SINTRASEM conta com uma nova assessoria
jurídica desde 19 de setembro de 2011, por meio do
Escritório CRISTÓVAM & PALMEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. O escritório jurídico conta com
treze anos de experiência e trabalho no maior sindicato de trabalhadores de Santa Catarina, o SINTE-SC.
Neste Informativo, apresentamos várias ações
AÇÕES COLETIVAS NA PMF
O sindicato deve ingressar com ações coletivas
quanto aos temas abaixo, mas a ações contemplarão apenas os filiados. Os trabalhadores que
desejam ser representados nas ações coletivas,
mas não são filiados ao SINTRASEM, devem se
filiar o mais rápido possível para que constem
seus nomes nas listas a serem enviadas à Justiça.
Para as ações coletivas, será necessária, por enquanto, apenas a filiação. Os documentos pessoais, necessários para as execuções dos processos coletivos, serão solicitados pelo sindicato em
sua época própria.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS
Todos os servidores públicos do município não têm
a obrigação de contribuir para o Fundo de Previdência ou pagar Imposto de Renda sobre o valor do
terço de férias, também chamado de gratificação de
férias 33%. Os tribunais já consolidaram este entendimento. Assim, os trabalhadores têm direito a
receber de volta os valores cobrados.
A declaração de constitucionalidade do Piso Nacional do Magistério foi, certamente, um dos históricos momentos de luta da categoria em favor dos
seus direitos. Hoje o SINTRASEM está na luta pela
sua aplicação, priorizando, sempre, a mobilização

de interesse da categoria, tanto da PMF como da
COMCAP. Leiam com atenção e se entenderem
que estão incluídos em algum dos casos, reúnam
os documentos necessários (relacionados abaixo) e
agendem atendimento com o secretário do Departamento Jurídico do SINTRASEM, Tom Machado,
pelo fone: (48) 3223-4149.
e a força da categoria como instrumentos de mudança e conquista.
Para dar suporte a essa luta política, o SINTRASEM,
através de sua Assessoria Jurídica (CRISTÓVAM &
PALMEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS) está
ingressando com Ações Coletivas visando assegurar inúmeros direitos sonegados dos trabalhadores
da educação. Lembramos que o SINTRASEM tem
o entendimento de que, a exemplo da luta política
pela implantação do Piso Nacional, o embate jurídico também deve ser feito coletivamente pela categoria. Por esta razão, NÃO RECOMENDAMOS
o ingresso, NESTE MOMENTO, de ações judiciais individuais para discutir o valor do piso, nem
mesmo a possibilidade de sua aplicação retroativa,
SOB PENA DE CORRER SÉRIO RISCO DE NÃO
SE OBTER O RESULTADO ESPERADO.
O QUE A ASSESSORIA JURÍDICA DO SINTRASEM ESTÁ FAZENDO EM DEFESA DO
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO?
PRIMEIRO: A impetração de Mandado de Segurança Coletivo, em favor de todos os membros
do magistério, com a finalidade de requerer que o
PODER JUDICIÁRIO DETERMINE A APLICAÇÃO DO PISO NO INÍCIO DA CARREIRA;
SEGUNDO: A impetração de Mandado de Segurança Coletivo, em favor dos AUXILIARES DE
SALA, BIBLIOTECÁRIOS E TODOS OS TRABALHADORES QUE EXERÇAM FUNÇÕES DE
SUPORTE PEDAGÓGICO nas unidades escolares
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para que seja aplicado o Piso aos vencimentos
desses servidores.
TERCEIRO: O ingresso com Ação Ordinária, representando todos os professores, buscando a aplicação do art. 1º, § 4º da Lei do Piso, com a finalidade de garantir a HORA ATIVIDADE DE 1/3
DA JORNADA DE TRABALHO. A mesma ação
cobrará os valores atrasados, dos períodos anteriormente trabalhados com carga horária a maior.
QUARTO: O ingresso com Ação Ordinária, representando os AUXILIARES DE SALA, BIBLIOTECÁRIOS E TODOS OS TRABALHADORES
QUE EXERÇAM FUNÇÕES DE SUPORTE PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES, BUSCANDO A APLICAÇÃO DO ART. 1º, § 4º DA LEI
DO PISO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR
A HORA ATIVIDADE DE 1/3 DA JORNADA DE
TRABALHO. Nesta ação haverá a cobrança os valores atrasados relativos aos períodos anteriormente
trabalhados com carga horária maior.
TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 65 DIAS
Os servidores professores, especialistas em educação e auxiliares de sala têm direito a 65 (sessenta e cinco) dias de férias anuais, independente
de questões de exercício e lotação. No entanto
recebem o terço de férias, também chamado de
gratificação de férias 33% apenas sobre 30 (trinta)
dias. Assim, tais servidores têm direito a receber
uma diferença de 116,67% de tal verba.
GRATIFICAÇÃO DE HORA-ATIVIDADE
DE 64,29% DA REMUNERAÇÃO
Os professores da educação infantil e ensino
fundament al primeiro ciclo, exceto professores
de educação física, trabalham em sala de aula o
período que deveria ser reservado à hora-atividade. Por isso, recebem uma gratificação de 30%
sobre o vencimento-base. Entendemos que essa
regra é lesiva e deve ser paga, ao mínimo constitucional, 64,29% da remuneração.
AULAS EXCEDENTES
Os professores de educação física e do ensino
fundamental segundo ciclo, que trabalham
além do limite de sua jornada regular, recebem
como horas extras as aulas excedentes. No entanto, o cálculo do município não considera as
horas-atividade e, assim, existem diferenças a
cobrar.
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HORA-PLANTÃO DOS
TRABALHADORES DA SAÚDE
A forma de cálculo e remuneração da hora-plantão
é completamente arbitrária e inconstitucional. Se
a hora plantão excede a jornada regular de trabalho, deve ser paga como horas extras de 100% ou
200% e sobre todas as verbas remuneratórias.
GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E MÉDIA COMPLEXIDADE
A forma subjetiva e discriminatória de concessão
da gratificação de serviços de urgência e média
complexidade é claramente inconstitucional. Todos os servidores lotados e em exercício na Secretaria Municipal de Saúde e ocupantes nos cargos
elencados no Art. 85-A caput e §2º do Estatuto
têm direito à gratificação, mas sendo vetada a sua
acumulação com a gratificação de PSF.
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE
ESPECIALIDADE MÉDICA E ODONTOLÓGICA
Os critérios subjetivos e não isonômicos de concessão da gratificação pelo exercício de especialidade médica e odontológica são evidentemente
inconstitucionais. Os médicos e odontólogos,
lotados e em exercício na Secretaria Municipal
de Saúde (não se refere ao local físico, mas sim à
lotação na estrutura jurídica do órgão), que tenham residência ou especialidade, independente
de as exercerem, têm direito à gratificação, mas
sendo vetada a sua acumulação com a gratificação
de PSF.
ADICIONAL DE INCENTIVO
DOS AGENTES DE SAÚDE
O Governo Federal repassa aos municípios uma
verba chamada de ADICIONAL DE INCENTIVO, que deve ser paga anualmente aos agentes de
saúde. No entanto, o Município de Florianópolis
não cumpre esta determinação. Existem diversas
decisões judiciais favoráveis sobre o tema.
APOSENTADORIA ESPECIAL
Os trabalhadores cujas atividades sejam exercidas
sob condições especiais que prejudiquem a saúde,
como ambientes de risco de contaminação biológica, têm direito a aposentadoria especial com
redução do tempo de serviço, nos termos de lei
complementar federal. Mas, essa lei complementar nunca foi feita! Assim, o sindicato deve ir ao
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Supremo Tribunal Federal requisitar aos trabalhadores o direito de usar as regras do regime geral de
previdência (Decreto 3.048/99) para se aposentarem pela modalidade especial, isso é, com tempo
de serviço reduzido para 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, sem limite mínimo de
idade.
AÇÕES INDIVIDUAIS PMF
Muitas demandas, por peculiaridades, terão que
ser feitas individualmente. Para ingressar com tais
ações, os servidores filiados deverão providenciar
os documentos solicitados e entregá-los ao departamento jurídico do sindicato. Os servidores não
filiados poderão se filiar na hora.
Importante! Nas demandas individuais elencadas abaixo, que já foram descritas como coletivas
acima, as diferentes ações se complementam, não
havendo conflito ou impedimento entre elas.
BANCO DE HORAS E TRABALHO
EXCEDENTE NÃO PAGO
Muitos trabalhadores, principalmente na educação infantil, trabalham por horas adicionais,
muitas vezes para substituir servidor faltante ou
atender alunos que aguardam os pais para leválos. Em alguns locais de trabalho, essas horas
excedentes são compensadas em folgas, em outros simplesmente não é remunerado. Nas duas
situações o trabalhador é prejudicado. Assim,
havendo trabalho adicional deve ser pago como
horas extras. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Relatório do Quadro de aulas ou outro documento que comprove o trabalho por aulas excedentes, fichas de ponto, fichas financeiras dos
últimos cinco anos (solicitar no Depto. de Recursos Humanos da Prefeitura), cadastro funcional
(disponível na internet), procuração, declaração
de assistência judiciária e contrato (disponíveis
no sindicato).
GRATIFICAÇÃO DE 20%
AOS AUXILIARES DE SALA
O Estatuto garante, a todos os auxiliares de sala,
não sendo relevante qualquer outro critério, a
gratificação de 20% sobre o vencimento. Se qualquer trabalhador auxiliar de sala não recebe a
gratificação, deve buscar o sindicato para pleitear
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seu recebimento, independente da justificativa da
Prefeitura. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: fichas financeiras dos últimos cinco anos (solicitar
no Depto. de Recursos Humanos da Prefeitura),
cadastro funcional (disponível na internet), procuração, declaração de assistência judiciária e
contrato (disponíveis no sindicato).
APOSENTADORIA ESPECIAL
DE PROFESSORES
Os professores que exerceram cargos de direção
de unidade escolar, função de coordenação e assessoramento pedagógico na unidade educativa
e até mesmo os que passaram por readaptação na
unidade educativa, têm direito à contagem desse
tempo para a aposentadoria especial de professor
pelo redutor de 5 (cinco) anos, tanto no tempo
de serviço quanto na idade. Além de fazer a revisão dos atos de aposentadoria os professores
ainda podem pleitear o pagamento de abono de
permanência e indenização pelo atraso na concessão da aposentadoria. Os professores que tiverem problemas na contagem de tempo de serviço de magistério devem procurar o sindicato.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Designações
aos cargos de direção e assessoria dentro da escola, documentos que demonstrem as readaptações, fichas financeiras dos últimos cinco anos e
ficha funcional (solicitar no Depto. de Recursos
Humanos da Prefeitura), procuração, declaração
de assistência judiciária e contrato (disponíveis
no sindicato).
TRABALHADORES COM VENCIMENTO DE
30 HORAS, MAS JORNADA DE 40 HORAS
Muitos trabalhadores da saúde, principalmente
os técnicos da Estratégia da Saúde da Família,
recebem o vencimento pela tabela salarial de 30
(trinta) horas, mas laboram 40 (quarenta) horas,
não sendo remunerados por essa jornada estendida. Nesses casos, as 10 (horas) excedentes
semanais devem ser pagas como horas extras,
não sendo afastado tal direito pela percepção
da gratificação de produtividade da Saúde da
Família. Os interessados em buscar essas horas
extras devem procurar o sindicato. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Controles de jornada que
demonstrem o trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais (solicitar no Depto. de Recursos Humanos da Saúde), Fichas financeiras dos últimos
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cinco anos (solicitar no Depto. de Recursos Humanos da Administração), cadastro funcional
(disponível na internet), procuração, declaração
de assistência judiciária e contrato (disponíveis
no sindicato).
HORA-PLANTÃO
A forma de cálculo e remuneração da horaplantão é completamente arbitrária e inconstitucional. Se a hora plantão excede a jornada regular
de trabalho, deve ser paga como horas extras e
sobre todas as verbas remuneratórias. Os interessados em cobrar as diferenças podem buscar
o sindicato. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Controles de jornada que demonstrem o trabalho de 40 (quarenta) horas semanais (solicitar no
Depto. de Recursos Humanos da Saúde), Fichas
financeiras dos últimos cinco anos (solicitar no
Depto. de Recursos Humanos da Administração), cadastro funcional (disponível na internet),
procuração, declaração de assistência judiciária e
contrato (disponíveis no sindicato).
GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E MÉDIA COMPLEXIDADE
A forma subjetiva e discriminatória de concessão da gratificação de serviços de urgência
e média complexidade é claramente inconstitucional. Todos os servidores lotados e em exercício na Secretaria Municipal de Saúde e ocupantes nos cargos elencados no Art. 85-A caput
e §2º do Estatuto têm direito à gratificação, mas
sendo vetada a sua acumulação com a gratificação de PSF. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Portaria de lotação, Fichas financeiras dos últimos cinco anos (solicitar no Depto. de Recursos Humanos da Administração), cadastro
funcional (disponível na internet), procuração,
declaração de assistência judiciária e contrato
(disponíveis no sindicato).
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE
ESPECIALIDADE MÉDICA E ODONTOLÓGICA
Os critérios subjetivos e não isonômicos de concessão da gratificação pelo exercício de especialidade médica e odontológica são evidentemente
inconstitucionais. Os médicos e odontólogos,
lotados e em exercício na Secretaria Municipal
de Saúde (não se refere ao local físico, mas sim à
lotação na estrutura jurídica do órgão), que ten-
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ham residência ou especialidade, independente
de as exercerem, têm direito à gratificação. Os interessados em cobrar as diferenças podem buscar
o sindicato. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Portaria de lotação, Fichas financeiras dos últimos cinco anos (solicitar no Depto. de Recursos
Humanos da Administração), cadastro funcional
(disponível na internet), procuração, declaração
de assistência judiciária e contrato (disponíveis
no sindicato).
GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE
OU RISCO DE VIDA
Os trabalhadores que permanecerem em áreas de
riscos e que exercem funções de triagem, de guarda, de encaminhamento e, inclusive, de orientação e atendimento de pessoas com desvio de conduta, têm direito a gratificação de risco de vida.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Relatórios de
atendimentos ou outros documentos que demonstram o trabalho em condições de risco de vida,
fichas financeiras dos últimos cinco anos (solicitar
no Depto. de Recursos Humanos da Administração) e cadastro funcional (disponível na internet),
procuração, declaração de assistência judiciária e
contrato (disponíveis no sindicato).
HORAS EXTRAS PELOS
DIVISORES CORRETOS
A jornada mensal de trabalho é igual a jornada semanal, dividida por seis e multiplicada
por trinta. Assim, a jornada de trabalho de 20
(vinte) horas semanais equivale a 100 (cem)
horas mensais; 30 (trinta) horas semanais são
150 (cento e cinquenta) horas mensais e a jornada de 40 (quarenta) semanais são 200 (duzentas) horas mensais. Se os divisores são maiores
que o devido, a remuneração de horas extras
está sendo paga a menor. Para buscar as diferenças, procure o sindicato. DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS: Fichas financeiras dos últimos
cinco anos (solicitar no Depto. de Recursos Humanos da Administração) e cadastro funcional
(disponível na internet), procuração, declaração
de assistência judiciária e contrato (disponíveis
no sindicato).
REGIMES DE COMPENSAÇÃO
DE JORNADA
Os regimes de compensação de jornada devem
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respeitar os limites legais, bem como a redução
da hora noturna de 52min e 30 seg, das 22h até
5h do dia seguinte. O regime de compensação
de 12h de trabalho por 36h de descanso, por
exemplo, corresponde, na média, a 42h semanais; as 12h noturnas reduzidas serão iguais a
10h 30min de horas de relógio (60 minutos).
Assim, se houver jornada além da legal, deve
ser remunerada como horas extras. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Controles de jornada que demonstrem o trabalho excedente
(solicitar no Depto. de Recursos Humanos de
sua secretaria), fichas financeiras dos últimos
cinco anos (solicitar no Depto. de Recursos
Humanos da Administração), cadastro funcional (disponível na internet), procuração,
declaração de assistência judiciária e contrato
(disponíveis no sindicato).
LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE E READAPTAÇÃO
Os servidores afastados por doença e os readaptados não podem sofrer prejuízo remuneratório. Por isso, todo servidor que perder
a gratificação de regência de classe, insalubridade ou outra vantagem pecuniária em razão de
licença para tratamento de saúde e readaptação
deve buscar o sindicato para reaver as perdas
em juízo. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Documentos que demonstrem os afastamentos
e readaptações, Fichas financeiras dos últimos
cinco anos e ficha funcional (solicitar no Depto. de Recursos Humanos da Prefeitura), procuração, declaração de assistência judiciária e
contrato (disponíveis no sindicato).
AÇÕES COLETIVAS NA COMCAP
HORAS EXTRAS SOBRE TODAS
AS VERBAS REMUNERATÓRIAS
Os trabalhadores têm direito a remuneração de
horas extras sobre todas as verbas remuneratórias,
inclusive as gratificações de coleta, de tempo de
serviço, de produtividade, de supervisor, além
de prêmio assiduidade etc. Até o final de 2010 a
COMCAP pagava apenas sobre o salário-base e
insalubridade. Assim, há diferenças econômicas
a receber para todos os trabalhadores que realizaram horas extras.

AÇÕES INDIVIDUAIS COMCAP
ATRASO NO PAGAMENTO DA
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
O pagamento da remuneração de férias deve
ser efetuado até dois dias antes do início do
gozo de férias. Caso houver atraso, as férias
devem ser pagas em dobro. Para buscar tal remuneração, procure o sindicato. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Carta de concessão ou
aviso de férias, extrato do banco que mostre o
pagamento em atraso, procuração, declaração
e contrato (disponíveis no sindicato); cópia da
carteira de trabalho (foto, qualificação civil,
contrato e PIS).
RECÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Os empregados da COMCAP têm direito à gratificação de tempo de serviço de 4% a cada dois anos
de trabalho, podendo ser antecipada a conclusão
do biênio pela avaliação de desempenho. A única
forma de interromper a contagem do tempo de
serviço é com a “Licença sem Vencimentos”, estabelecida nos acordos coletivos para atendimento
de interesses particulares do empregado. Ocorre
que a COMCAP desrespeita as determinações
dos acordos coletivos, porque não antecipa os
biênios pela promoção na carreira e interrompe a
contagem dos empregados em gozo de benefícios
previdenciários (auxílio-doença, auxílio-doença
acidentário, etc.). Para requerer a recontagem do
tempo de serviço, procure o sindicato. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Registro de Empregado (solicitar no Depto. de Recursos Humanos da
COMCAP), procuração, declaração e contrato
(disponíveis no sindicato); cópia da carteira de
trabalho (foto, qualificação civil, contrato e PIS).
AUXÍLIO CRECHE
Todo trabalhador e trabalhadora da COMCAP,
com filho ou dependente com menos de 7 (sete)
anos, tem direito ao auxílio creche de 30% do piso
da Empresa, para cada filho ou dependente. Os
trabalhadores que tiveram o benefício cortado ou
estão com dificuldades de recebê-lo devem procurar o sindicato. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
documentos do filho ou dependente, procuração,
declaração e contrato (disponíveis no sindicato);
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cópia da carteira de trabalho (foto, qualificação
civil, contrato e PIS).
HORAS EXTRAS SOBRE TODAS
AS VERBAS REMUNERATÓRIAS
Os trabalhadores têm direito a remuneração de
horas extras sobre todas as verbas remuneratórias,
inclusive as gratificações de coleta, de tempo de
serviço, de produtividade, de supervisor, além
de prêmio assiduidade, etc. Até o final de 2010 a
COMCAP pagava apenas sobre o salário-base e
insalubridade. Os interessados em cobrar judicialmente as diferenças devem procurar o sindicato.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: procuração,
declaração e contrato (disponíveis no sindicato);
cópia da carteira de trabalho (foto, qualificação
civil, contrato e PIS).
REFLEXO DE HORAS EXTRAS EM DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E FERIADOS
Os trabalhadores que laboram por horas extras
durante a semana têm direito a repercussão
dessa remuneração em descanso semanal remunerado. Até o final de 2010, a COMCAP
não pagava tais reflexos. Os interessados devem encaminhar documentação para cobrança.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: procuração,
declaração e contrato (disponível no sindicato);
cópia da carteira de trabalho (foto, qualificação
civil, contrato e PIS).
REFLEXOS DE HORAS EXTRAS EM FÉRIAS
E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
A COMCAP calcula de forma completamente
equivocada as repercussões de horas extras
em férias, inclusive as abonadas e em décimo
terceiro salário. Os interessados em cobrar as
diferenças devem procurar o sindicato. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: fichas financeiras
(solicitar no Depto. de Recursos Humanos da
COMCAP), procuração, declaração e contrato
(disponível no sindicato); cópia da carteira de
trabalho (foto, qualificação civil, contrato e
PIS).
FERIADOS TRABALHADOS
COMO DIAS NORMAIS
Os feriados são dias de descanso. Por isso, devem
ser pagos como horas extras quando forem trabalhados. Mas, muitos feriados, que caíram em
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domingos, foram remunerados como dias normais, principalmente na coleta noturna. Os interessados em requerer judicialmente as diferenças
devem buscar o sindicato. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: procuração, declaração e contrato
(disponível no sindicato); cópia da carteira de trabalho (foto, qualificação civil, contrato e PIS).
INTERVALO DE 15 MINUTOS ENTRE A
JORNADA NORMAL E A EXTRA PARA AS
TRABALHADORAS MULHERES
As trabalhadoras mulheres têm direito a intervalo de 15 minutos antes de iniciar o trabalho
por horas extras. A COMCAP não cumpre
com essa determinação. Assim, todas as trabalhadoras mulheres que realizam horas extras podem buscar o sindicato para entrarem
com ação judicial requerendo o pagamento do
intervalo não concedido como horas extras.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: procuração,
declaração e contrato (disponível no sindicato); cópia da carteira de trabalho (foto, qualificação civil, contrato e PIS).
HORA NOTURNA REDUZIDA
ENTRE 20H E 22H
A jornada noturna de trabalho na COMCAP inicia às 20h e segue até às 6h do dia seguinte e cada
hora é computada como de 52min e 30seg. Mas a
COMCAP calcula a jornada entre 20h e 22h como
hora cheia, isso é, de 60min. Para requerer o pagamento das horas extras devidas pelo trabalho excedente deve-se buscar o sindicato. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: procuração, declaração e
contrato (disponível no sindicato); cópia da carteira de trabalho (foto, qualificação civil, contrato
e PIS).
PRÊMIO DE FÉRIAS
A COMCAP paga o chamado prêmio de férias
apenas sobre o salário-base. Entendemos que os
5 dias adicionais de férias devem ser pagos como
férias, incidindo todas as verbas remuneratórias,
terço constitucional de férias e gratificação de
tempo de serviço sobre férias. Para cobrar as
diferenças, procure o sindicato. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: procuração, declaração
e contrato (disponível no sindicato); cópia da
carteira de trabalho (foto, qualificação civil, contrato e PIS).
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VIGIAS
O regime de 12 h de trabalho por 36 h de
descanso é desvantajoso porque excede as 40
(quarenta) horas semanais. Além disso, é necessário que se respeite o intervalo intrajornada
e a hora noturna reduzida. Para ingressar com
ação judicial quanto às diferenças, os vigias
devem procurar o sindicato. DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS: Escala de trabalho o registro
de ponto, Registro de Empregado (conseguir
no Recursos Humanos da COMCAP), procuração, declaração e contrato (disponíveis no
sindicato); cópia da carteira de trabalho (foto,
qualificação civil, contrato e PIS).
PLANO DE SAÚDE
A COMCAP criou uma regra discriminatória
que impede que os trabalhadores utilizem o plano de saúde durante o afastamento em razão do
auxílio-doença ou em outro benefício previdenciário. Entendemos que essa regra é abusiva. Os
trabalhadores lesados devem buscar o sindicato.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Contrato ou
registro do plano de saúde, registro dos afastamentos previdenciários (carta de deferimento do
benefício, etc.), notas ficais de gastos com médicos, exames, etc., procuração, declaração e contrato (disponíveis no sindicato); cópia da carteira de
trabalho (foto, qualificação civil, contrato e PIS).
RESTITUIÇÃO DE VERBAS
RECEBIDAS DE BOA-FÉ
A COMCAP tem exigido que trabalhadores devolvam valores já recebidos por considerar que
tais pagamentos foram realizados indevidamente. O sindicato entende que o trabalhador não
deve restituir estas quantias porque foram recebidas de boa-fé. Por isso, é possível suspender
os descontos e requerer os valores pagos pelo
trabalhador. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
processo administrativo de restituição e fichas
financeiras (solicitar no Depto. de Recursos
Humanos da COMCAP), procuração, declaração e contrato (disponíveis no sindicato); cópia
da carteira de trabalho (foto, qualificação civil,
contrato e PIS).
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
E APOSENTADORIAS
Os trabalhadores que tiverem qualquer dificul-

dade para obter benefícios previdenciários,
como auxílio-doença, auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente, etc., ou pretendem se
aposentar podem procurar o sindicato para orientação e ingresso de possíveis ações judiciais.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: documentos
com o INSS (benefícios, tempo de serviço, etc.),
Perfil Profissiográfico Previdenciário (solicitar no Depto. de Recursos Humanos da COMCAP), todas as carteiras de trabalho que tiver,
procuração, declaração e contrato (disponíveis
no sindicato).
PARA INGRESSAR COM AS AÇÕES JUDICIAIS BASTA ENTREGAR DIRETAMENTE OS
DOCUMENTOS REQUERIDOS AO SECRETÁRIO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
DO SINDICATO, NEVITON MACHADO,
QUE ATENDE OS FILIADOS DE SEGUNDA
À SEXTA-FEIRA NO HORÁRIO COMERCIAL.
OS DIAS DE ATENDIMENTO
PESSOAL DOS ADVOGADOS SÃO:
TERÇA-FEIRA: DAS 9H ÀS 11H30MIN E DAS
14H ÀS 17H30MIN NA SEDE DO SINTRASEM.
QUINTA-FEIRA: DAS 14H ÀS 17H30MIN NO
ESCRITÓRIO CRISTÓVAM & PALMEIRA
(TODOS OS ATENDIMENTOS DEVEM SER
AGENDADOS COM O SECRETÁRIO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO SINDICATO,
TOM MACHADO).
CRISTÓVAM E PALMEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS: MARCOS ROGÉRIO PALMEIRA, JOSÉ SÉRGIO DA SILVA CRISTÓVAM,
RAFAEL POLETTO DOS SANTOS E ANDRÉ
FILIPE DE MOURA FERRO; ASSESSORES JURÍDICOS: LUIZ EDUARDO MARTINS FLECK,
FELIPE ROEDER DA SILVA E DANIELA CRISTINA RABAIOLI; ESTAGIÁRIOS: MARJA
MANGILI; SECRETARIA JURÍDICA: PATRÍCIA
DE SOUZA FONSECA, DAYSE MACIEL NUERNBERG, FABRÍCIO PADILHA MIORANZA,
LUCIENE DE BRITTO RICALDE E ALLAN
CRISTIAN MARTINS.
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VITÓRIA DOS 300 DO SINTRASEM
Em meados de 2007 começaram a chegar ao SINTRASEM informações de que o Tribunal de Contas, dando sequência ao “projeto de austeridade”
dos governos Collor, FHC e Lula, estava remetendo à Prefeitura a determinação de correções e, em
muitos casos, o retorno ao trabalho de cerca de 300
servidores e servidoras aposentados (depois se concluiu que não chegava a este número).
Tratava-se de senhores e senhoras, trabalhadores
e trabalhadoras, idosos, muitos com a saúde comprometida, que, após longos anos de aposentadoria,
foram surpreendidos com a determinação de volta
ao trabalho ou com a diminuição dos proventos.
As restrições apontadas pelo Tribunal de Contas
eram em relação à contagem do tempo de pesca e
rural, à incorporação de gratificações sem previsão
na legislação municipal e à controvérsia sobre as
“funções de magistério” que asseguravam a aposentadoria especial de professor.
Ou voltavam a trabalhar depois de anos, alguns já
aposentados há mais de 15 anos, sem treinamento,
sem atualizações, com as novas e complexas tarefas,
doentes e desmotivados ou deveriam permitir que
os seus proventos, já insuficientes para as necessidades básicas, se tornassem mais insuficientes.
A quem poderia interessar esta situação? À Administração Pública Municipal? Ao Serviço Público? A Moralidade Administrativa quando todos
os atos foram praticados de boa-fé com o entendimento da época? A resposta é simples: interessava
ao dito “projeto de austeridade fiscal” que significa
exatamente a retirada de direitos do povo para pagar
a dívida dos governos com os banqueiros.
Iniciou-se um grande trabalho da direção do SINTRASEM para identificar, localizar e organizar as pessoas atingidas para o enfrentamento que se anunciava.
Várias reuniões foram promovidas, atos, protestos com a presença e disposição de luta destes trabalhadores e trabalhadoras que já estavam gozando
com a sua justa aposentadoria.

Jornal do

Na parte jurídica foi, inicialmente, ajuizado Mandado de Segurança Coletivo, com sucesso, para que
nenhuma aposentadoria fosse alterada sem um processo administrativo individual que assegurasse ampla defesa aos atingidos.
A Prefeitura, então, entrou com processo administrativo contra cada um dos trabalhadores e, após a
defesa feita e acompanhada pelo Jurídico, foi mantida a disposição de cumprir com as determinações
do Tribunal de Contas.
Novo Mandado de Segurança Coletivo foi ingressado para que as aposentadorias com mais de cinco
anos (aproximadamente 98% dos casos) não fossem
alteradas em virtude da “decadência administrativa”.
Conquistamos a liminar, na época, e depois a
confirmação em sentença e agora, também, a confirmação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
O Tribunal de Contas, através da Procuradoria
do Estado, continua recorrendo, mas com poucas
chances de êxito.
Uma grande vitória, com certeza. As vitórias jurídicas, normalmente diluídas pelo tempo com a
demora do resultado final e com o advogado sendo
responsabilizado por toda ineficiência do aparato
judicial não são muito festejadas. As derrotas trazem bem mais sofrimento do que o contentamento
das vitórias, mas, esta vitória, especialmente devido
a quem diretamente se beneficiou, me deixou extremamente contente e orgulhoso.
No rastro desta luta, ainda, foram elaboradas e
aprovadas as diversas leis municipais de agregação
das diversas gratificações aos proventos e, nacionalmente, foi aprovada a lei que regulamentou as diversas funções do magistério e o entendimento majoritário jurisprudencial do direito dos readaptados
à aposentadoria especial.
Luiz Hamilton de Moura Ferro.
Assessor jurídico do SINTRASEM (1997/2009).
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