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SINDICATO UNIÃO COBRA NA JUSTIÇA O RETROATIVO DE 2004
QUE BENEFICIA SEUS FILIADOS, COM PEDIDO DE LIMINAR
PARA BLOQUEIO DE DOIS BILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E UM MILHÕES,
CENTO E QUARENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA REAIS
DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O homem que não luta por seus direitos, não é digno deles.” (Rui Barbosa)

Lute pelos seus direitos

O Departamento Jurídico tem como prioridade as Causas Coletivas
de nossa Categoria, por essa razão, ajuizou uma Ação de Cobrança
em Juízo da Reposição Salarial prevista na Lei 12.177/05 que manda pagar retroativo a março de 2004, pois até agora o Tribunal de
Justiça não cumpriu a Lei, e pagou somente reposição de 4,61%
retroativo a março de 2006.
Para acompanhamento processo nº 583.53.2007.124710-1, nº de
Ordem: 1584/2007, 7ª Vara da Fazenda Pública.
Nesta Ação o Sindicato União requer que: 1) seja reconhecido e
declarado o Direito dos Servidores filiados, a correção anual de
seus vencimentos a partir de 01 de março de 2004, e que seja determinado que se pague as diferenças referentes a esta atualização,
correspondente ao período de 01 de março de 2004 até 01 de março
de 2006; 2 ) a correção anual devida deve incidir sobre o total de
vencimentos dos Servidores e não sobre suas gratificações.
Acompanhe o andamento do processo pelo site:
www.sindicatouniao.org.br

Ações Vitoriosas

Veja as ações vitoriosas que o nosso Departamento Jurídico tem
em andamento:
FAM, SEXTA PARTE, HORAS CREDORAS, DESVIO DE
FUNÇÃO, PIS/PASEP, RECONHECIMENTO DE ACIDENTE
DE TRABALHO, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, IMPOSTO DE RENDA PARA PORTADORES DE MOLÉSTIAS
GRAVES, etc.

Alerta quanto ao salário base igual ao salário mínimo

Há uma informação sendo transmitida à nossa Categoria que
precisa ser explicada:
Dizem que uma entidade patrocinou uma ação de equiparação do
Salário Base ao Salário Mínimo Nacional, e que essa ação foi vitoriosa porque a Fazenda Pública Estadual perdeu o prazo recursal
para interpor o Recurso Especial.
Lembramos a todos os nossos filiados que, nas instâncias
superiores, os Ministros do Superior e Supremo já criaram jurisprudência sobre o assunto negando a equiparação do Salário Base
Ação de Obrigação de Fazer
com o Salário Mínimo, argumentando que o salário é formado por
(somente para filiados)
todos os vencimentos, incluindo-se as gratificações.
O Departamento Jurídico também está estudando uma Ação de Por esse motivo é que o Sindicato União, mesmo sendo contra a
Obrigação de Fazer, somente para os seus filiados, em virtude do posição dos Tribunais, orienta aos filiados que não entrem com tal
malfadado comunicado de Reposição publicado no Diário Oficial ação, em virtude do Sindicato União não ter condições de bancar a
de 4 de junho de 2004, e que nunca foi cumprido pelo Tribunal de Sucumbência a todos, pois mesmo peticionando a Justiça Gratuita,
Justiça. Em breve distribuiremos esta Ação para beneficiar os nos- mediante declaração de pobreza, o Tribunal de Justiça tem cobrado
sos filiados, solicite informações pelo fones/fax: (11) 3107-0058, dos Servidores no holerite de pagamento.Se você entrou com essa
em São Paulo, ou (14) 3532-6144, em Lins, ou acesse o site:
Ação pelo Sindicato União, entre em contato conosco para receber
www.sindicatouniao.org.br
mais informações.
1ª Edição “Os Aposentados e as verbas indenizatórias”
FAM, Horas Credoras, Processos em andamentos
08/10/2007 as 14:30h com chá da tarde Aberto a todos.

Sala de Reuniões do SENTRACO - Secretariado Nacional dos Trabalhadores do Comércio
Rua Formosa 367 4º andar Centro São Paulo
(Inscrição Gratuita no Sindicato União 11 3107-0058)

Anote em sua agenda e participe:
Frente Parlamentar em Defesa do Serviço e do Servidor do Poder Judiciário

1º de outubro de 2007 - Plenário Teotônio Vilela – Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
O Sindicato União em todas as suas Assembléias sempre discutiu a importância de criarmos um espaço de discussão
para elaborarmos propostas que resolvam a situação de penúria em que vivemos no dia a dia do Tribunal de Justiça.
Um dos nossos ardorosos defensores é o Deputado José Bittencourt, que foi o relator da Data-Base,
que tramitou com sucesso na Alesp.
Já em 8 de dezembro de 2005 ele criou a
Frente Parlamentar que durou até 2006.
Procurado
novamente pelo Sindicato
União, o Deputado José Bittencourt criou a
Frente Parlamentar em Defesa do Serviço e
do Servidor do Poder Judiciário, com a finalidade de dicutir soluções para os problemas
vivenciados pelos Servidores em seu dia a
dia nos foruns, e que já obteve a adesão de 30
Deputados de diferentes partidos políticos.
No dia 2 de julho de 2007,
aconteceu o lançamento da Frente Parlamentar
com as presenças de cerca de cem Servidores do Judiciário, do Sindicato União dos
Servidores do Poder Judiciário do Estado
de São Paulo representado pelos seus Diretores Wagner José de Souza, Geraldo Martins Carvalho, Maria do Carmo Sanches
de Souza, Juraci de Carvalho, Gilberto de
Oliveira Moraes, Mário Rodrigues Filho,
Benedicto Nogueira Rodrigues, José Campos Dalam, Juarês José de Paula Romano,
Odette Leal Lacerda, além das presenças
de entidades dos servidores do Judiciário
Paulista. Coordenada pelo deputado José
Bittencourt (PDT), a reunião também contou com a presença dos deputados Waldir
Agnello (PTB), representando o Presidente
da Assembléia, José Zico Prado (PT) e Major Olímpio (PV) e por último Cido Sério
(PT) que reforçaram a importância do trabalho dos servidores do Judiciário para a
sociedade. Compondo a mesa também estiveram: Dr. Ronnie Hebert, Juiz Assessor,
representando o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, Celso Luiz

Limongi, Wagner José de Souza, Desembargador Nelson Calandra e representantes de entidades do judiciário Paulista.
O que a Frente
Parlamentar irá debater
•Recuperação dos salários dos Servidores
Estaduais frente aos Federais;
•Índice a ser adotado como base para
reposição;
•FAM dentro do Orçamento;
•Votação do PL 479/04, que concede
reajuste salarial aos servidores ativos e
inativos do Poder Judiciário atrelada à votação do PL 10/07, que favorece os juízes
e Desembargadores;
•Lei 512/2004 Dependência para uso dos
Oficiais de Justiça dentro dos Fóruns;
•Lei 307/2005 Anistia da Greve;
•PLC 43/2005 Plano de Cargos e Carreiras
(Substitutivo).
Discurso proferido pelo Presidente do
Sindicato União, Wagner Souza:
“É um momento histórico no Parlamento
Bandeirantes, quando todo foco vira entorno do Servidor do Tribunal de Justiça,
procurando saber detalhadamente quais
são as dificuldades e prioridades dos Servidores com o Serviço Público de qualidade.
Somente para efervescer (agitar) as discussões, encontram-se parados nesta
Casa de Leis vários projetos que seriam de grande valia para MOTIVAR
os Servidores: Projeto de Lei 307/05
Anistia da Greve – 512/04 Dependência
para uso dos Oficiais de Justiça nas dentro dos Fóruns – PLC 43/05 – Plano de
Cargos e Carreiras (substitutivo) – PL
479/04 Concede Reajuste Salarial aos
Servidores ativos e inativos do Poder Judiciário e outros que surgirão nas falas
dos lideres das entidades representativas
do Judiciário”.

1º Encontro
de Auxiliar Judiciário e
Agente de Segurança do
Tribunal de Justiça
No dia 25 de agosto de 2007, sábado,
aconteceu o 1o Encontro de Auxiliar Judiciário e Agente de Segurança do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, na Cidade de Lins, São Paulo.
Para os Auxiliares do Judiciário, as principais queixas foram:
1) Desvio de função, pois na maioria das
vezes trabalham como Escreventes; 2) Lotados em cartório sem publicação de designação; 3) Desenvolvendo função de Vigia
sem receber periculosidade; 4) Quando
do gozo das horas credoras é descontado
Auxílio Alimentação e Condução; 5) Pagamento de Insalubridade para quem trabalha
no setor de Reprografia e 6) Reconhecimento da Função de Auxiliar como Escrevente.
Para os agentes de segurança, as principais dificuldades foram:
1) O pagamento da diária quando em viagem
é feito após 4 meses; 2) Transportam presos
e armas sem escolta, e por esse serviço não

recebem periculosidade; 3) Para os Agentes
do Interior não é paga a verba de gabinete;
4) Horas Extras não são pagas e sim transformadas em credoras; 5) Ao receber a
diária é descontado Auxilio Alimentação e
condução.
Os representantes das Categorias presentes
ao evento escolheram José Ferreira Junior,
Auxiliar Judiciário da Comarca de Marília
e Clodomir Fernandes de Souza, Agente
de Segurança da Comarca de Pirapozinho,
como interlocutores para estarem junto
com a Diretoria do Sindicato União nas
Audiências com o Presidente do Tribunal
de Justiça, com Deputados da Assembléia
Legislativa e com o Governador do Estado
de São Paulo.

O primeiro passo será levar ao conhecimento dos Deputados a pauta ali tirada, no dia
1o de outubro/2007, na Frente Parlamentar em Defesa do Serviço e do Servidor do
Poder Judiciário, às 14 horas, no Plenário
Teotônio Vilela na Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo.
Estaremos agendando audiências com o
Presidente do Tribunal de Justiça e com o
Governador do Estado de São Paulo para
tratarmos desses assuntos.
Entre em contato com o Sindicato União
para que possamos lhe dar um requerimento
padrão a fim de solicitarmos verba para os
Auxiliares do Judiciário e Agentes de Segurança que se utilizam do Computador para
suas funções diárias.

Você nunca viu nada igual. É maravilhoso e luxuoso!
Aberto a todas as famílias, amigos (não filiados, também).
Viagem Temática do judiciário– 7 a 10/Dezembro/07 PACOTE AÉREO: 07/12 (sexta-feira) Apresentação para embarque destino Araçatuba, transfer ara Hotel Marina´s Park na Cidade de Buritama,
Hospedagem com café da manhã. PACOTE TERRESTRE: Saída do ônibus Turístico confortável
07/12 (sexta-feira) com destino a Cidade de Buritama – Hotel Marina´s Park - 08/12 (sábado) Conhecendo a Cidade de Birigui chamada Cidade dos Sapatos, passeio e compras nas lojas das fábricas,
Almoço comemorativo (dia da justiça), Tarde livre para aproveitarem o PARQUE AQUATICO IATE
CLUBE VALE DO TIETÊ com as lindas praias do Rio Tietê (límpido) e suas maravilhosas piscinas, playground para crianças e muito lazer - 09/12
(domingo) – Pela manhã seguiremos ao PORTO onde tomaremos o café da manhã, passaremos um dia maravilhoso a bordo do ODISSEIA (Barco
Turístico, com toda segurança da Marinha Brasileira) e infra-estrutura de um NAVIO, avistaremos toda orla marítima do Rio Tiête navegável (com
o fenômeno - eclusa) almoço (1 refrigerante ou 1 cerveja e águas, incluso na refeição), várias brincadeiras , sorteios 1 computador com tela LCD, e TV
com tela de plasma. No final do dia retornaremos ao Hotel Marina´s Park, lanche e acomodação - 10/12 (segunda-feira) - Transfer e embarque com
destino a São Paulo. Preço pacote por pessoa (aéreo) R$ 650,00 - Preço pacote por pessoa (terrestre) R$ 580,00 – desconto em folha ou cheques
pré-datados (4 vezes sem juros) entrada de R$ 200,00 e demais parcelas a partir de Outubro/07. Aberto para toda a família e amigos (não filiados,
também).
Stilo Viagens e Turismo/Sindicato União: Fone: 11-31070058 e 14-35326144
email: eventos@sindicatouniao.org.br - Stilo Viagens: Fone / Fax 11- 3941-8845 // Fone 11 3483-2821
email: nanci.consultoria@terra.com.br 8684-5740
Oportunidade única. Aproveite!

Cartão Premium Fidelidade. Você merece sempre o melhor!

Estamos lançando o Programa de Fidelização para os nossos filiados. Agora, quem é filiado ao Sindicato União tem ainda mais
benefícios, descontos e vantagens. Você não pode ficar de fora!

•Plano de Saúde Alternativo em todo o território nacional –
SINASA (Associação Médica Paulista) e implantação de um Plano
de Saúde de sua conveniência em sua Cidade;
•Parque Aquático Thermas do Vale São José dos Campos, Hotéis
Filie-se ao Sindicato União e receba o Cartão Premium Fidelidade Panorama – Águas de Lindóia, Vitória Garden Hotel Águas de
você também.
Lindóia;
Veja as vantagens e benefícios.
•Mabuya Pneus;
•Projeto Bolsa Escola 1o, 2o e 3o graus;
•Atendimento Jurídico no Estado de São Paulo;
•Projeto “O mundo através do computador”: Aulas de Informática
•Colônias de Férias com preços econômicos para toda a família, e acesso gratuito à Internet. Faça já a sua inscrição para as Aulas
sem sorteio;
de Informática na Sede Social, à Rua do Carmo, 44 – 3o andar,
•Jornal Folha Judiciária entregue em sua residência;
Sé, Centro – São Paulo, e na SubSede Social, à Rua Gil Pimentel
•Passaportes para o Play Center e Hopi Hari, com descontos in- Moura, 50, Centro, Lins – São Paulo, pelo fones/fax: (11) 3107críveis para o lazer de sua família;
0058 ou (14) 3532-6144, ou ainda pelo
•Cartão de Descontos em Farmácia e Comércio em geral, por sua e-mail: secretaria@sindicatouniao.org.br
indicação;
•Universidade da Melhor Idade: Cursos, Palestras, Teatro, Turismo
•Parcerias com as Faculdades Ibirapuera, Rio Branco, Unilins, e Cultural, etc. Totalmente gratuito.
outras que você solicitar;
•Projeto “Encaminhamento para o Primeiro Emprego”, etc.
•Convênio com a Caixa Econômica Federal;
Queremos também assinar Convênios com Supermercados, Farmá•Consórcio Imobiliário e indicação no Convênio que o Tribunal cias, Laboratórios, Ambulatórios, Clínicas Médicas e Odontológide Justiça mantém para Crédito Pessoal com consignação em cas, Psicólogos, Nutricionistas, etc. em sua Cidade. Ajude-nos,
Folha de Pagamento com os bancos: Banco do Brasil, Nossa Caixa, mandando o nome do estabelecimento e o respectivo endereço, que
Banespa, Caixa Econômica Federal;
um representante do Sindicato União irá entrar em contato para
•Turismo com desconto e parcelamento das mensalidades;
viabilizar o convênio.

Quer ganhar um carro popular em 2008?

Você, Servidor que já é filiado ao Sindicato União, participe da Campanha de Filiação.
Ao filiar 10 colegas, você ganha um número que irá concorrer pela Loteria Federal em dez/2008 e poderá ganhar um carro popular.
Participe, e boa sorte!!!
1º ENCONTRO DA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE
AUXILIAR JUDICIÁRIO E AGENTE DE SEGURANÇA (ABERTO A TODOS)
08 de Outubro/07 das 18h à 20h
Sala de Reuniões do SENTRACO - Secretariado Nacional dos Trabalhadores do Comércio
Rua Formosa 367 4º andar Centro São Paulo
(entre em contato com o Sindicato União 011 3107-0058)
SINDICATO UNIÃO DOS SERVIDORES
DO PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua do Carmo 44, 3º andar
Sé - São Paulo - SP - Cep: 01019-020
Fone/ Fax: (0xx11) 3107-0058
Site: www.sindicatouniao.org.br
E-mail:jornal@sindicatouniao.com.br
Diretor Responsável: Wagner José de Souza
Jornalista Responsável: Hércules Goes - MTB 15.973
* Fechamento autorizado, pode ser aberto pela ECT
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