DATA BASE 1º DE MARÇO
Já está previsto no orçamento de 6,8 bilhões para o ano de 2012, o cumprimento da DATA BASE, no
indicativo de inflação período março/2011 a fevereiro de 2012, aproximadamente, 6%, tudo extensivo
aos aposentados e pensionistas.

DIRETORIA DO SINDICATO UNIÃO E O PRESIDENTE DO TJ
Foi protocolado uma solicitação de audiência no dia 9 de janeiro do corrente uma audiência com o
Desembargador Ivan Sartori para a seguinte pauta:
1) Indenizações aos Servidores Aposentados e Ativos: FAM, Férias, Licença Prêmio;
2) Nomes de Servidores que farão parte das Comissões de Orçamento, Mesa de Negociação Coletiva,
Patrimônio, Comitê de Recursos Humanos, Grupo de Estudos e Readaptação, Saúde;
3) Aposentadoria Especial (contagem de tempo em atividade considerada especial - Geral), Caso
específico de filiado/Aposentadoria Especial para Deficientes Físicos;
4) Aos Ativos Férias e Licença Prêmio pagamento no mesmo mês que usufruir;
5) Majoração do auxilio Saúde R$200,00 para Servidor Titular e R$100,00 por dependente;
6) Auxilio Creche extensivo aos Aposentados, que tenham dependentes econômicos menores em idade
apropriada;
7) Gratificação específica aos Escrevente Técnico que atuam como Calculador Judiciário e Escrevente
Técnico que atuam em Sala de audiência;
8) Transformar o Cargo de Chefe Judiciário (antigo de seção de administração) em Coordenador,
independente da entrância;
9) Criação de Rubrica para Servidor e uma para Magistrado dentro do orçamento do TJ; 10) Revisão do
sistema de progressão, Fim da Avaliação; 11) Instituto da Remoção; 12) Escrevente Técnico, Nível
Universitário.

DEPARTAMENTO JURÍDICO AÇÕES GRATUITAS

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - URGENTE!
Com ações já ganhas, facilitou muito para todos os cargos que acumulam funções diferentes ao de sua
origem, não recebendo os vencimentos iguais aquele: Chefe de Seção Judiciário - Administração
(antigos chefes de seção administração) acumulando como supervisor e coordenador– Agentes de
serviços - administração – operacional (antigo auxiliar judiciário I-II-III-IV-V-VI-VII) acumulando com
escreventes – Escreventes Técnicos acumulando como: calculadores Judiciais, Engenheiros etc.
AÇÃO INICIAL INÉDITA para todos os Servidores que ocupam a função de TELEFONISTA (perda parcial
ou total de audição) MANUTENÇÃO e VIGIA (Insalubridade/Periculosidade/Risco/Penoso/Seguro de
Vida).
Escreventes de sala de audiência com atividade similar ao de assistente.

ESCREVENTES – ASSISTENTES SOCIAIS – PSICOLOGOS – OFICIAIS DE JUSTIÇA
Ação jurídico/administrativo, para os Servidores concursados e contratados pelo sistema de
previdência social (INSS), empossados antes do mês de dezembro de 2011, obtenção de reconhecimento
como Servidor estável/efetivo SPPREV, (colocando fim na contribuição a Previdência Geral).

ÊXITO RECENTE
FAM APOSENTADOS (preferência no pagtº dos precatórios mais 60 anos e ou doenças graves),
Recálculo da Sexta Parte, Recuperação dos 150% para oficial de Justiça retirado pela Lei 1.111/2010,
Aposentadoria Especial, Indenização por Greve 2004, Estenotipia;

COMPROMETIMENTO DO SALÁRIO POR DIVIDA BANCÁRIA

Cerca de 60% dos servidores estão endividados ora por crédito consignado ou débito em conta
corrente. O Sindicato União esta promovendo ações individuais gratuitas para os servidores nestas
condições, a fim de amenizar este buraco sem fundo.

TODAS AS SOLICITAÇÕES ADMINISTRATIVAS COM URGÊNCIA
Se você tem Férias, Licença Prêmio, Fam, Horas Credoras (extras) para pagamento administrativo,
como também transferência para outra Comarca, remoções, permutas, etc.., elaboramos seu
requerimento num expediente do Sindicato União e imediatamente despachamos junto ao gabinete da
Presidência do TJ. Vale lembrar que o Servidor pode estar na mais longe Comarca do Estado que
iremos atendê-lo prontamente.
COLAPSO NO JUDICIÁRIO PAULISTA? CIRURGIA PROFUNDA, OU
REMÉDIO PALEATIVO!
Esta é a pergunta que não se cala nos corredores dos Fóruns, diante tantas denúncias da imprensa
falada, escrita e televisionada, no final do ano passado e neste início de entrada de ano, os Servidores
do Judiciário Estadual, pede explicação.
O que mais irritou é que após a greve de 2001, nada avançou, aquele movimento paredista estarreceu
a população brasileira, pois quando os Servidores Bandeirantes expuseram de uma maneira heróica a
doença do Judiciário e mostraram a população, falta de material para o trabalho, condição laboral com
risco de vida e até computadores pessoais eram trazidos e usados dentro dos Fóruns para suprir a
falta, do qual numa forma de protesto todos foram levados de volta aos seus lares na ocasião, deixando
claro que os Servidores pagavam para trabalhar. Em 2004 mais uma Greve, sem progressos,
estampou-se outra vez o tamanho da ferida, daí prevaleceu o AI5 (antigo ato institucional), Resolução,
que até o dia de hoje é questionada na Justiça. Por conseguinte no ano de 2008 e 2009, começamos

as paralisações 30 por 70% (fique de olho) dialogo totalmente fechado pela presidência e cúpula do
TJ, portas cerradas aos Servidores e constantes práticas anti-sindicais com assedio moral, chegando
ao cúmulo do Sindicato União impetrar ação de obrigação de não fazer prática anti – sindical,
contra os 25 Desembargadores do Órgão Especial, cujo resultado foi o próprio Presidente do TJ a
época, em resumo devolveu o processo judicial, “alegando não saber que eram estas práticas antisindicais e qual o foro competente para julgá-lo”. No ano de 2010, 127 dias de Greve mais dois por
conta do acordo no dissídio por greve, naquele movimento foram colhidas várias assinaturas na
Assembléia Legislativa para abertura de uma CPI do Judiciário Estadual, mas conforme palavras
do único Deputado Estadual que ali falou a verdade, Dep. José Bittencourt, “se virar o ano não irão
vingar as assinaturas”, bem certo estava o Deputado! E o Presidente da época pregava esperanças!
Nada mais que palavras, morreu!, Em 2011 totalmente tumultuado, aumentando ainda mais a aflição
dos Servidores, que viu não ser cumprido o acordo no dissídio coletivo por greve, foram
surpreendidos, por uma luta desenfreada entre a Magistratura e o Conselho Nacional de Justiça.
Entramos em 2012, a mídia publicando diariamente matérias sobre o ex-presidente do TJ, do
período de 2008 e 2009 (aquele das portas fechadas e práticas anti-sindicais) e seus membros. Com o
posicionamento firme do novo Presidente Ivan Sartori, se dispondo esclarecer e “colocar cada um
em seu quadrado, dando a Cesar o que é de Cesar”. Espera-se então o cumprimento item por item dos
atrasados (indenizações), o acordo no dissídio coletivo, data base e condições digna de trabalho, tudo
extensivos aos aposentados e pensionistas.
APROVEITE SEUS MOMENTOS DE LAZER!
Colônia de Férias em Ubatuba/SP, Atibaia/SP, Guarapari/ES, Natal/RN e outras;
Além das parcerias com o Sindicato dos Comerciários e Federação dos Comerciários com as Colônias
de Férias na Praia Grande.
Mais informação entre em contato através do Tel: SP 11 3105-9119 / Lins 14 3532-6144 ou email:
secretaria.sindicatouniao.org.br.

ASSEMBLÉIAS GERAIS
08/02 (quarta-feira) Marília às 11h
Tupã às 15h
09/02 (quinta-feira) Jales às 11h
Pres. Epitácio 16h
10/02 (sexta-feira)

Teodoro Sampaio às 11h
Pres. Prudente às 16h

11/02 (sábado)

LINS – 9h - Reunião aberta do Colegiado da
Diretoria Sindicato União
15/02 (quarta-feira) S. João da Boa Vista às 11h
Mogi Guaçú - 15h

16/02 (quinta-feira) Lençois Pltª às 11h
Bauru às 15h
23/02(quinta-feira)

Lorena 11h
Taubaté 15h

25/02 (sábado)

São Paulo(Capital) 9h

