ESCLARECIMENTOS SOBRE A
AÇÃO COLETIVA DE UM TERÇO
DE FÉRIAS SOBRE 65 DIAS
O Sintrasem propôs a Ação Coletiva (AUTOS
Nº 023.11.056642-7) que busca garantir judicialmente o direito dos professores, dos especialistas em educação e dos auxiliares de sala ao
recebimento do ABONO DE FÉRIAS (ACRÉSCIMO DE 33% SOBRE A REMUNERAÇÃO)
SOBRE 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS. No
entendimento da assessoria jurídica o benefício
está assegurado na Constituição e, também, por
força dos Estatutos do Magistério e dos Servidores Públicos Municipais que concedem férias
anuais com até 65 dias para profissionais da
educação.
No julgamento na Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital o juiz NÃO ACOLHEU o pedido do Sindicato, sob o argumento de que “O
PROFESSOR NO EFETIVO EXERCÍCIO DO
MAGISTÉRIO (DENTRO DE SALA DE SAULA)
TEM DIREITO AO GOZO DAS FÉRIAS ANUAIS
COLETIVAS E AO RECESSO ESCOLAR (FÉRIAS ESCOLARES), SITUAÇÕES QUE NÃO
SE CONFUNDEM”.
A Assessoria Jurídica do Sintrasem apresentou
o recurso de apelação para o Tribunal de Justiça
de Santa Catarina com o objetivo de reformar a
sentença de improcedência. Naquela instância
judicial, o processo foi remetido para o Grupo de
Câmaras de Direito Público, a fim de que aquele
órgão proferisse uma decisão sobre a matéria
que fosse aplicada uniformemente para todos os
processos individuais que ainda estão em curso.
Posteriormente, o Tribunal de Justiça manteve o

entendimento de que os membros do Magistério
não têm direito ao acréscimo de um terço sobre
a remuneração de 65 dias de férias. De acordo com a decisão, “A PRÁTICA PERPETRADA
PELO MUNICÍPIO HÁ MAIS DE 25 ANOS TEM
POR FUNDAMENTO A EXEGESE CONSAGRADA PELO TEMPO, DE MODO QUE O DIREITO
CONSUETUDINÁRIO, NA HIPÓTESE, ACABOU POR SEDIMENTAR A INTERPRETAÇÃO
SEGUNDO A QUAL AS FÉRIAS PROPRIAMENTE DITAS COMPREENDEM, PARA EFEITO DE
PAGAMENTO DO 1/3 CONSTITUCIONAL AOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, APENAS E
TÃO SOMENTE O PERÍODO ESPECÍFICO DE
30 DIAS. A MÁ REDAÇÃO DA LEI FOI AJUSTADA À REALIDADE E À EFETIVA MENS LEGISLATORIS, JÁ QUE INDUBITAVELMENTE, DESDE SEMPRE, REINOU PACÍFICO ENTRE OS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO O ENTENDIMENTO DE QUE SUAS FÉRIAS DE 30 DIAS
ERAM E CONTINUAM SENDO USUFRUÍDAS
EM MEIO AO RECESSO ESCOLAR, QUE COM
ELAS NÃO SE CONFUNDE”.
Importante informar aos trabalhadores da educação que esta decisão que nega o direito pleiteado na ação coletiva vem se repetindo em todas
as ações individuais, inclusive aquelas ajuizadas
no Juizado Especial da Fazenda Pública, porque
o TJSC UNIFICOU A JURISPRUDÊNCIA. Agora, somente uma decisão do Supremo Tribunal
Federal poderá modificar a situação, em favor
dos membros do Magistério.

O Sintrasem, por sua vez, já ingressou com o
Recurso Extraordinário, para que o STF reexamine o caso e diga se os trabalhadores têm ou
não o direito de receber o terço constitucional
sobre a integralidade das férias. Independentemente do trâmite das ações individuais, a futura decisão do STF afetará toda a categoria. Por
este motivo, antes do STF se pronunciar não é
possível alimentar qualquer expectativa de recebimento dos valores. Alerte-se que, por força de
recursos permitidos no direito brasileiro, todas
as ações individuais provavelmente seguirão o
mesmo caminho da Ação Coletiva do Sintrasem.
A Assessoria Jurídica do Sindicato considera
fundamental que os trabalhadores deixem de
lado o mito de que as ações individuais são mais
rápidas que as ações coletivas.
Ainda assim, lembramos que o SINTRASEM
tem o entendimento de que, a exemplo da luta
política pela implantação do terço de férias na
folha de pagamento dos trabalhadores do Magistério, 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 mesmo assunto, SOB PENA DE CORRER SÉRIO RISCO DE NÃO SE OBTER O RESULTADO ESPERADO.
O Sintrasem orienta os trabalhadores da educação a engrossarem a luta coletiva pelo pagamento do terço constitucional de férias sobre 65
dias. Os trabalhadores devem encaminhar ao

Sindicato os documentos abaixo relacionados
para propormos as medidas judiciais cabíveis.
É importante que os documentos abaixo relacionados de todos os trabalhadores do Magistério,
incluindo Auxiliares de Sala, sejam entregues no
Sindicato até o dia 30 de maio de 2014. Não há
necessidade de marcar horário com o advogado,
uma pessoa poderá entregar os documentos de
todos do local de trabalho, por isso organizem-se nas unidades.
-Procuração (disponível no Sindicato e no site
acesse: http://sintrasem.org.br/formularios_do_
sintrasem);
-Declaração de Assistência Judiciária (disponível no Sindicato e no site acesse: http://sintrasem.org.br/formularios_do_sintrasem);
-Contrato de Honorários Advocatícios (disponível no Sindicato e no site acesse: http://sintrasem.org.br/formularios_do_sintrasem));
-Relatório de Ficha Financeira desde 2006 (disponível no site da PMF, acesse: fhttp://portal.
pmf.sc.gov.br/servicos/interfaces/sadm/ficha_financeira.php);
- Cadastro Funcional (disponível no site da PMF,
acesse: http://portal.pmf.sc.gov.br/servicos/interfaces/sadm/cadastro_funcional.php).
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Sobre outros processos judiciais
A assessoria jurídica do Sindicato está preparando, e divulgaremos nos próximos dias, outro boletim contendo informações sobre processos judiciais coletivos e individuais. Esclarecemos
que os sindicalizados devem continuar enviando os documentos para as ações coletivas e individuais, o que facilitará e tornará mais rápida a efetivação do direito pleiteado. Na hipótese de sairmos vitoriosos nesta luta, todos serão beneficiados.

