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Recentemente ganhamos a ação que ficou popularmente co-
nhecida como a ação dos 30%. Um deta- lhe importante 

nessa ação é que seria para todos os servidores, mas a Prefeitura 
recorreu e o juiz deter- minou que seria só para os filiados ao 
Sindsep. Isso demonstra o reconhecimento legal da nossa enti-
dade e o quanto é importante a filiação em massa ao Sindicato.

As medidas jurídicas não subs- tituem a luta e organiza-
ção dos tra- balhadores, mas é um importante caminho que 

temos trilhado. Nesse boletim especial temos as principais 
ações em curso e alguns resultados.

Caso exista algum problema que possamos acionar a Pre-
feitura de forma coletiva e mesmo individual como é o caso 
do assédio moral praticado contra alguns servidores, nos 
procure. Quanto mais o servidor participa do cotidiano da 
entidade, mais e melhores re- sultados todos os trabalhado-
res conseguem.

Justiça entende que ações do Sindicato são 
exclusivas para os trabalhadores  filiados
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Tem sido comum o entendimento nas decisões judiciais em proces-
sos que o sindicato move em favor dos servidores, que em caso de êxito 
(vitória) nessas ações, apenas os servidores associados ao sindicato terão 
direito ao que está sendo pleiteado.

FILIE-SE AO SINDSEP E PARTICIPE DAS AÇÕES.

JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS 
CONSOLIDA ENTENDIMENTO QUE 
AÇÕES JUDICIAIS DO SINDICATO 
ATENDEM APENAS AOS 
SERVIDORES FILIADOS. 



editorialeditorial

O Sindsep tem investido muito para propiciar o melhor aten-
dimento jurídico a todos os servidores associados. Contudo, 

é importante destacar que mesmo os servidores que não se filiaram 
ainda ao Sindsep, são representados pelo sindicato nas mesas de 
negociação coletiva, nas campanhas salarias e em outros espaços 
de defesa dos servidores municipais de São Paulo.

No entanto, o fato de muitos servidores ainda não terem se filiado 
ao sindicato produz o efeito conforme as decisões dos tribunais que 
formaram um entendimento comum acerca da questão, no sentido 
que os mesmos acabam por ficar de fora das ações que são movidas 
constantemente pelo nosso Departamento Jurídico em caso de êxito.

Pagamos muitos precatórios semanalmente, a servidores que ao 
longo de décadas acreditaram no nosso trabalho. Brigamos na jus-
tiça até ao fim, para garantir direitos, como retroativos, 62%, 30%, 
insalubridade, vale refeição entre outras ações.

Rotineiramente, o nosso Departamento Jurídico patrocina ainda 
a defesa intransigente dos direitos dos servidores em representa-
ções junto ao Ministério Público, Tribunal de Contas do Município, 
inquéritos civil, processos administrativos disciplinares e por vá-
rias formas.

Nessa edição especial do Jornal da Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos, buscamos sintetizar um pouco desse trabalho para levar 
ao conhecimento as inúmeras ações e representações,  em trâmite 
e a situação das mesmas. Esse material não esgota a possibilidade 
de outras maneiras de buscar tais informações, pelo nosso site, na 
aba jurídico, quadro de ações coletivas e mesmo na página principal 
onde sempre trazemos os acontecimentos diversos, frutos da atuação 
firme e combativa da direção do Sindsep, sempre atenta na busca de 
seus direitos. 

Assim, convidamos a você servidor/a que 
não se filiou ainda ao Sindsep, para que co-
nheça mais sobre a nossa Secretaria de As-
suntos Jurídicos e toda estrutura que o sin-
dicato oferece de colônia de férias, brindes, 
convênios e, principalmente, disposição de 
lutar pelos seus direitos, representando a 
todos servidores públicos do município de 
São Paulo. Desejamos uma excelente lei-
tura e queremos ouvir suas críticas, 
sugestões e elogios, para construir o 
melhor atendimento para os servi-
dores.

Maria de Lourdes
SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, ECONÔMICOS E
PESQUISA

Sindsep barra na 
Justiça a propaganda 

do prefeito João Doria 
a favor da reforma da 

previdência

O Sindsep conseguiu mais uma vitória 
na luta contra a reforma da previdên-

cia proposta pelo prefeito de São Paulo, João 
Doria. Conforme decisão, em 6 de abril, do 
juiz Alberto Alonso Muñoz, da 13ª Vara da 
Fazenda Pública, a Prefeitura está proibida 
de fazer campanha pela reforma da previ-
dência seja por rádio, tv, internet, mídia im-
pressa, entre outras. A medida é válida para 
todo território nacional e implicará em diá-
ria de 500 mil reais, em caso de descumpri-
mento.

A ação do Sindsep se baseou na questão 
do propósito da campanha publicitária, vis-
to que o prefeito divulgava seu ponto de vis-
ta que não é compartilhado pelos servidores 
públicos. Também pesou contra o fato de 
que os dados divulgados não correspondem 
com a verdade quando se trata de déficits 
não reais, utilizados exclusivamente como 
meio de manipulação da informação com 
dinheiro da população.
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O Sindsep atingiu a marca de 30 anos e conquistou um Departamento 
Jurídico próprio, para um melhor atendimento dos servidores asso-

ciados.
Por decisão da direção do SINDSEP todo o Departamento Jurídico 

está sendo reestruturado, com mudanças na estrutura física e no quadro 
de advogados e atendentes.

Mais espaço: agora o departamento jurídico conta com novo dimen-
sionamento do seu espaço físico e todo segundo andar da sede do SIND-
SEP está disponível ao atendimento exclusivo dos associados que bus-
cam o nosso auxílio jurídico.

Mais advogados e atendentes: o SINDSEP contratou novos advoga-
dos e atendentes, para o atendimento dos servidores associados. Agora 
passamos a contar com um quadro de 05 (cinco) advogados, 01 (um) 
assistente jurídico e cerca de 07 estagiários, totalizando uma equipe com 
mais de 12 (doze) profissionais.

Processos em tramite: Os processos em tramite seguirão sendo acom-
panhados pelo SINDSEP, sem qualquer prejuízo aos nossos associados. 

A Diretora da Secretaria de Assuntos Jurídicos do SINDSEP - Maria 
de Lourdes (Lurdinha) resume o que significa esse importante momento 
de conquista para os servidores associados: “O nosso sonho sempre foi 
ampliar e ter um jurídico próprio para conseguir propiciar aos servidores 
o melhor atendimento e felizmente conseguimos mais essa conquista”. 

Atendimento: 
O nosso atendimento é de segunda a sexta das 09h às 18h.
Por telefone: 11 21292999
Pessoalmente: Rua da Quitanda, 162, Centro, São Paulo, 2º Andar. 
Agendamento: Todas as segundas, período da manhã, falar com a Sra. 
Juliana (pessoalmente ou telefone).

PARABÉNS A TODOS/AS ASSOCIADOS/AS
Maria de Lourdes (Lurdinha) – Secretária de Assuntos Jurídicos 
Dr. Cleiton Leite Coutinho – Coordenador Técnico Jurídico

Sindsep completa 30 anos e conquista 
departamento jurídico

O Sindsep atingiu a marca de 30 anos e conquistou um Depar-
tamento Jurídico próprio, para um melhor atendimento dos 

servidores associados.
Por decisão da direção do Sindsep todo o Departamento Ju-

rídico foi reestruturado, com mudanças na estrutura física e no 
quadro de advogados e atendentes.

Mais espaço: agora o Departamento Jurídico conta com 
novo dimensionamento do seu espaço físico e todo segundo an-
dar da sede do Sindsep está disponível ao atendimento exclusivo 
dos associados que buscam o nosso auxílio jurídico.

Mais advogados e atendentes: O Sindsep contratou no-
vos advogados e ampliou o corpo de estagiários para propiciar o 
melhor atendimento. Agora passamos a contar com um quadro 
de 05 (cinco) advogados, 01 (um) assistente jurídico e cerca de 
07 estagiários, totalizando uma equipe com mais de 12 (doze) 
profissionais.

Processos em trâmite: Os processos em trâmite seguirão 

sendo acompanhados pelo Sindsep, sem qualquer prejuízo aos 
nossos associados. 

A diretora da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Sindsep, 
Maria de Lourdes (Lurdinha) resume o que significa esse impor-
tante momento de conquista para os servidores associados: “O 
nosso sonho sempre foi ampliar e ter um jurídico próprio para 
conseguir propiciar aos servidores o melhor atendimento e feliz-
mente conseguimos mais essa conquista”.

PARABÉNS A TODOS/AS ASSOCIADOS/AS
Maria de Lourdes (Lurdinha) – Secretária de Assuntos Jurídicos 
Dr. Cleiton Leite Coutinho – Coordenador Técnico Jurídico

Atendimento: 
O nosso atendimento é de segunda a sexta das 9 às 18 horas.
Para agendamento ligar no telefone: (11) 2129-2999

Sindsep completa 30 anos e conquista 
departamento jurídico próprio
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Representações do Sindsep junto ao Ministério Público e 
Tribunal de Contas do Município em defesa dos servidores(as)

Representações do Sindsep junto ao Ministério Público e 
Tribunal de Contas do Município em defesa dos servidores(as)

O Sindsep entrou com uma Representação junto ao TCM 
– Tribunal de Contas do Município, em razão da não 

aplicação do orçamento da Secretaria do Verde e do Meio Am-
biente de forma correta, na contratação de novos servidores, o 
que tem gerado um acumulo de serviço, que impossibilita aos 
servidores a atenderem as demandas da SVMA, dado o acu-
mulo desproporcional de trabalho em relação a quantidade de 
servidores para sua execução, destacando-se o serviço de fisca-
lização e licenciamento ambientais. 

O Tribunal de Contas do Município, já requereu documentos 
e informações do Senhor Secretário do Verde e Meio Ambiente, 

acerca do Planejamento e Execução Orçamentária, relativo ao 
orçamento de 2016. Na requisição do TCM foi dado o prazo de 
10 (dez) dias para resposta. 

Por outro lado existe um quadro que está se tornando crôni-
co de adoecimento no trabalho na SVMA, em razão do assedio 
constante aos servidores e a demanda desproporcional de tra-
balho, além de ser feito remoções sem o prévio conhecimento 
de servidores.

O SINDSEP seguirá na defesa intransigente dos direitos dos 
Trabalhadores/as e acompanhando com os mesmos os desdo-
bramentos da representação.

Sindsep requere a correta aplicação do orçamento da Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente para suprir deficit de funcionários

O Sindsep entrou com uma Representação junto ao TCM 
(Tribunal de Contas do Município), em razão da não 

aplicação do orçamento da Secretaria do Verde e do Meio Am-
biente de forma correta na contratação de novos servidores, o 
que tem gerado um acúmulo de serviço, que impossibilita aos 
servidores atenderem as demandas da SVMA. Dado o aumento 
desproporcional de trabalho em relação a quantidade de servi-
dores para sua execução, destacando-se o serviço de fiscaliza-
ção e licenciamento ambientais. 

O Tribunal de Contas do Município, já requereu documentos e 

informações do senhor secretário do Verde e Meio Ambiente, acerca 
do Planejamento e Execução Orçamentária, relativo ao orçamento 
de 2016. 

Por outro lado, existe um quadro que está se tornando crônico de 
adoecimento no trabalho na SVMA, em razão do assédio constante 
aos servidores e a demanda desproporcional de trabalho, além de ser 
feito remoções sem o prévio conhecimento de servidores.

O Sindsep seguirá na defesa intransigente dos direitos dos Traba-
lhadores/as e acompanhando com os mesmos os desdobramentos 
da representação.

Sindsep requereu a correta aplicação do orçamento da Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente para suprir déficit de funcionários

Departamento Jurídico do Sindsep acompanha 22 inquéritos civil junto ao MPT e ao 
Ministério Público Estadual para que sejam fornecidas as condições adequadas de 

Fruto das diversas audiências e relatórios produzidos pelo 
corpo técnico do Departamento de Saúde do Trabalhador do 
SINDSEP, em conjunto com a atuação firme dos dirigentes do 
SINDSEP, o Ministério Público determinou um processo de me-

lhora continua na parte estrutural e nas condições de trabalho 
nos respectivos cemitérios. Vamos seguir acompanhando a to-
dos os inquéritos em tramitação cobrando as adequadas condi-
ções de trabalho no Serviço Funerário

Departamento Jurídico do Sindsep acompanha 22 inquéritos civil junto ao MPT e ao 
Ministério Público Estadual para que sejam fornecidas as condições adequadas de 
trabalho aos servidores do serviço funerário

Fruto das diversas audiências e relatórios produzidos pelo 
corpo técnico do Departamento de Saúde do Trabalhador do 
Sindsep, em conjunto com a atuação firme dos dirigentes do Sin-
dicato, o Ministério Público determinou um processo de melho-

ra continua na parte estrutural e nas condições de trabalho nos 
respectivos cemitérios. Vamos seguir acompanhando a todos os 
inquéritos em tramitação cobrando as adequadas condições de 
trabalho no Serviço Funerário.

Sindsep entra com ação contra a superintendencia do HSPM para denunciar e pedir 
providencias acerca da situação do setor de nutrição – SND e do CEJAM

O Sindsep entrou com uma Representação junto ao Ministério 
Público do Estado de São Paulo, para denunciar e pedir providên-
cias acerca do desmonte do Setor de Nutrição – SND, o que tem 
sobrecarregado os servidores do setor, que sofrem com o acúmulo 
absurdo de trabalho, em razão do quadro defasado de servidores e 
a não realização de novos concursos. 

Na oportunidade foi enviado amplo relatório, que demonstra a 
situação atual do HSPM, quanto as instalações e total sucateamento, 
com o nítido proposito de terceirização do setor, o que repudiamos.

O Sindsep irá acompanhar de perto essa situação e seguirá exi-
gindo as providências necessárias para que os servidores/as te-
nham condições dignas de trabalho.

Sindsep entra com representação junto ao DEPRE
O Sindsep entrou com uma representação junto ao DEPRE no 

Tribunal de Justiça de São Paulo, para cobrar que o Prefeito não 
diminua a previsão no orçamento para o pagamento dos preca-
tórios.

No orçamento aprovado para o ano de 2018, a Prefeitura está 
diminuindo o valor destinado ao pagamento dos precatórios, 
proporcional aos servidores que tem precatórios expedidos para 
receber.

Com isso, exigimos o cumprimento das regras constantes do 
artigo 101 e §§, do ato das disposições constitucionais transitó-
rias, com redação dada pela emenda 99, que foi aprovada já no 
final do ano de 2017 e apresente um plano de pagamento anual, 
que respeite as regras da legislação vigente, mas, que sobretudo, 
diminua os estoques de precatórios.

Seguiremos na luta para garantir o pagamento integral dos 
precatórios a todos os servidores da Prefeitura de São Paulo.

Sindsep entra com representação junto ao DEPRE para exigir que Doria apresente 
o plano de pagamento dos precatórios para o ano de 2018 e cumpra as regras para 
o pagamento

O Sindsep entrou com uma representação junto ao DEPRE no 
Tribunal de Justiça de São Paulo, para cobrar que o Prefeito não di-
minua a previsão no orçamento para o pagamento dos precatórios.

No orçamento aprovado para o ano de 2018, a Prefeitura está 
diminuindo o valor destinado ao pagamento, proporcional aos 
servidores que tem precatórios expedidos para receber.

Com isso, exigimos o cumprimento das regras constantes do 

artigo 101 e §§, do ato das disposições constitucionais transitó-
rias, com redação dada pela emenda 99, que foi aprovada já no 
final do ano de 2017 e apresente um plano de pagamento anual, 
que respeite as regras da legislação vigente, mas, que sobretudo, 
diminua os estoques de precatórios.

Seguiremos na luta para garantir o pagamento integral dos 
precatórios a todos os servidores da Prefeitura de São Paulo.

Sindsep entra com representação contra a superintendência do HSPM junto ao 
Ministério Público para denunciar e pedir providências acerca da situação do setor 
de nutrição – SND e do CEJAM
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Mandado de segurança (62%)

Quinquênio e sexta parte - IPREM

Quinquênio e sexta parte - PMSP

Quinquênio e sexta parte - SFMSP

Quadrimestrais 30%

Quadrimestrais 2,85% PMSP

Prefeito do Período: Paulo Maluf

Pedimos para que fosse incluída nas receitas correntes do 
mês de setembro de 1994, o valor de R$ 27.128.150,50, para 
calcular o índice de reajuste dos vencimentos dos servido-
res, referente ao mês de outubro de 1994 e o recalculo do 
índice de reajustamento dos servidores referente a outubro 
de 1994.

Ganhamos parcialmente, porém, a Prefeitura recorreu da 
decisão. Em novembro de 2011, o Tribunal negou o recurso 
da Prefeitura. Em junho de 2013, a Prefeitura recorreu nova-
mente, aguardando julgamento de recurso. 

Pedimos o cálculo do quinquênio e sexta parte sobre a in-
tegralidade dos vencimentos. 

Prefeito do Período: Gilberto Kassab

Perdemos a ação e recorremos aos tribunais superiores. 
Aguardando julgamento dos recursos. 

 

Pedimos o cálculo do quinquênio e sexta parte sobre a in-
tegralidade dos vencimentos. 

Prefeito do Período: Gilberto Kassab

Perdemos a ação em 1ª instância, recorremos ao Tribunal 
de Justiça e ganhamos em 2ª instância. Contudo, o IPREM 
entrou com recurso de embargos de declaração e o Tribu-
nal de Justiça julgou improcedente a ação. Entramos com 
recurso para os tribunais superiores e aguardamos o julga-
mento dos recursos.

Pedimos o cálculo do quinquênio e sexta parte sobre a inte-
gralidade dos vencimentos. 

Prefeito do Período: Gilberto Kassab

Perdemos a ação, em primeira instância e reverteu parcial-
mente em segunda instância, para reconhecer apenas a tese 
de recalculo, mas não o pagamento. Recorremos e agora está 
pendente de julgamento..

Prefeito do Período: Celso Pitta 

Pedimos o pagamento dos reajustes quadrimestrais deter-
minados pela Lei Municipal 11.722/1995.

Ganhamos a ação, o processo está em fase de execução, em 
20/09/2017, os autos voltaram para a vara de origem para 
apresentação da lista de sócios.  Listagem entregue com filia-
dos de fevereiro de 2010.Pedimos o pagamento de reajuste de remuneração da época.

Prefeita do Período: Marta Suplicy
Ganhamos a ação, o processo entrou para a fase de cálculos e 
aguarda decisão desde 14/11/2017.

Evolução Funcional

Pedimos o reenquadramento dentro de classe em virtude da conta-
gem de tempo na carreira, para cargos cujo provimento exige nível 
superior e médio dos quadros citados.
Prefeita do Período: José Serra
Ganhamos a ação e a Prefeitura recorreu e o Tribunal deu ganho 
parcial para Prefeitura na apelação, quanto a forma da atualização 
dos valores, para pagamento na ação.
O SINDSEP recorreu, para reverter os indicies de atualização.
Aguarda decisão, dos recursos. 

Quadrimestrais 2,85% - IPREM

Pedimos o pagamento de reajuste de remuneração da épo-
ca.
Prefeita do Período: Marta Suplicy
Ganhamos a ação e 1ª instancia o IPREM recorreu e per-
demos em segunda. Recorremos as instâncias superiores e 
aguardamos.

AÇÕES COLETIVAS

Mandado de segurança (62%)

Quinquênio e sexta parte - IPREM

Quinquênio e sexta parte - PMSP

Quinquênio e sexta parte - SFMSP

Quadrimestrais 30%

Quadrimestrais 2,85% PMSP

Prefeito do Período: Paulo Maluf

Pedimos para que fosse incluída nas receitas correntes 
do mês de setembro de 1994, o valor de R$ 27.128.150,50, 
para calcular o índice de reajuste dos vencimentos dos ser-
vidores, referente ao mês de outubro de 1994 e o recálculo 
do índice de reajustamento dos servidores referente a ou-
tubro de 1994.

Ganhamos parcialmente, porém, a Prefeitura recorreu 
da decisão. Em novembro de 2011, o Tribunal negou o re-
curso da Prefeitura. Em junho de 2013, a Prefeitura recor-
reu novamente, aguardando julgamento de recurso. 

Prefeito do Período: Gilberto Kassab 

Pedimos o cálculo do quinquênio e sexta parte sobre a in-
tegralidade dos vencimentos. 

Perdemos a ação e recorremos aos tribunais superiores. 
Aguardando julgamento dos recursos. 

 

Prefeito do Período: Gilberto Kassab 

Pedimos o cálculo do quinquênio e sexta parte sobre a in-
tegralidade dos vencimentos. 

Perdemos a ação em 1ª instância, recorremos ao Tribunal 
de Justiça e ganhamos em 2ª instância. Contudo, o IPREM 
entrou com recurso de embargos de declaração e o Tribu-
nal de Justiça julgou improcedente a ação. Entramos com 
recurso para os tribunais superiores e aguardamos o julga-
mento dos recursos.

Prefeito do Período: Gilberto Kassab 

Pedimos o cálculo do quinquênio e sexta parte sobre a inte-
gralidade dos vencimentos. 

Perdemos a ação, em primeira instância e reverteu parcial-
mente em segunda instância, para reconhecer apenas a tese 
de recalculo, mas não o pagamento. Recorremos e agora está 
pendente de julgamento.

Prefeito do Período: Celso Pitta 

Pedimos o pagamento dos reajustes quadrimestrais deter-
minados pela Lei Municipal 11.722/1995.

Ganhamos a ação, o processo está em fase de execução, em 
20/09/2017, os autos voltaram para a vara de origem para 
apresentação da lista de sócios.  Listagem entregue com filia-
dos de fevereiro de 2010.Prefeita do Período: Marta Suplicy 

Pedimos o pagamento de reajuste de remuneração da época.
Ganhamos a ação, o processo entrou para a fase de cálculos e 
aguarda decisão desde 14/11/2017.

Evolução Funcional

Prefeito do Período: José Serra 
Pedimos o reenquadramento dentro de classe em virtude da conta-
gem de tempo na carreira, para cargos cujo provimento exige nível 
superior e médio dos quadros citados.
Ganhamos a ação e a Prefeitura recorreu, o Tribunal deu ganho 
parcial para Prefeitura na apelação, quanto a forma da atualização 
dos valores, para pagamento na ação.
O Sindsep recorreu, para reverter os índicies de atualização.
Aguarda decisão, dos recursos. 

Quadrimestrais 2,85% - IPREM

Prefeita do Período: Marta Suplicy 
Pedimos o pagamento de reajuste de remuneração da época.
Ganhamos a ação em 1ª instância, o IPREM recorreu e per-
demos em segunda. Recorremos as instâncias superiores e 
aguardamos.

AÇÕES COLETIVAS
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URV troca do cruzeiro para o Real - 
IPREM

Incorporação da Gratificação Especial pela 
prestação de serviços assistenciais à saúde 
na Prefeitura Municipal de São Paulo

Pedimos as perdas salariais na conversão para URV.

Prefeito do Período: Paulo Salim Maluf 

Perdemos a ação e recorremos ao Tribunal de Justiça de São 
Paulo, onde foi mantida decisão contrária ao nosso pedido. 
Novamente recorremos ao STJ e ao STF, com os recursos es-
pecial e extraordinário, respectivamente. O recurso do STF 
foi negado o seguimento o que não permite que o mesmo 
suba para o STF, a fim de ser apreciado e o recurso do STJ foi 
admitido e subirá para o STJ, para ser julgado.

Pedimos a incorporação da Gratificação Especial pela pres-
tação de serviços assistenciais à saúde na Prefeitura Municipal 
de São Paulo.

Prefeito do Período: Gilberto Kassab 

Ganhamos a ação, apenas para que a gratificação tenha reflexo 
sobre 13º e abono de férias.

O Juiz negou a incorporação da gratificação no padrão de ven-
cimento do servidor.

O SINDSEP recorreu e aguarda conclusão de recursos junto ao STJ 
e STF.

URV troca do cruzeiro para o Real - PMSP

Pedimos as perdas salariais na conversão para URV.

Prefeito do Período: Paulo Salim Maluf 

Solicitamos procedência da ação em nome de toda a catego-
ria dos servidores públicos, municipais e não somente filiados, 
em 08/11/2017, foi requerido a nomeação de perito judicial 
para análise da lista apresentada.

URV troca do cruzeiro para o Real - SFMSP

Pedimos as perdas salariais na conversão para URV.

Prefeito do Período: Paulo Salim Maluf 

Ganhamos a ação em 1ª e 2ª instâncias, contudo, o Serviço 
funerário recorreu, para o STJ e STF, com recursos especial e 
extraordinário, respectivamente, mas, os recursos do SFMSP 
foram negados em maio de 2017 e agora o SFMSP entrou 
com um novo recurso de agravo regimental  e agora aguar-
damos o julgamento do recurso.

Vale Refeição

Prefeito do Período: Celso Pitta

Pedimos o pagamento devido ao atraso na entrega dos va-
les – refeição dos meses de novembro e dezembro de 1998 e 
janeiro de 1999, para todos os servidores.

Ganhamos o processo. Em 28/11/2017, os autos retor-
naram para vara de origem, para decisão do pagamento, o 
Sindsep requereu pagamento em pecúnia, diretamente na 
folha. Aguarda manifestação da Prefeitura. 

Base de cálculo – Estabilidade aos 
agentes de Controle de Zoonozes

Prefeito do Período: José Serra

Pedimos a estabilidade aos agentes de Controle de Zoono-
zes, que foram contratados antes da emenda constitucional nº 
51/2006.

Perdemos a ação, em primeira instância O SINDSEP perdeu 
a ação em primeira instancia e segunda instâncias e recorreu 
para os tribunais superiores, sendo que aguarda julgamento.
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URV troca do cruzeiro para o Real - 
IPREM

Incorporação da Gratificação Especial pela 
prestação de serviços assistenciais à saúde 
na Prefeitura Municipal de São Paulo

Prefeito do Período: Paulo Salim Maluf 

Pedimos as perdas salariais na conversão para URV.

Perdemos a ação e recorremos ao Tribunal de Justiça de 
São Paulo, onde foi mantida decisão contrária ao nosso pe-
dido. Novamente recorremos ao STJ e ao STF, com os re-
cursos especial e extraordinário, respectivamente. O recur-
so do STF foi negado o seguimento o que não permite que o 
mesmo suba para o STF, a fim de ser apreciado e o recurso 
do STJ foi admitido e subirá para o STJ, para ser julgado.

Prefeito do Período: Gilberto Kassab 

Pedimos a incorporação da Gratificação Especial pela pres-
tação de serviços assistenciais à saúde na Prefeitura Municipal 
de São Paulo. 

Ganhamos a ação, apenas para que a gratificação tenha reflexo 
sobre 13º e abono de férias.

O Juiz negou a incorporação da gratificação no padrão de ven-
cimento do servidor.

O SINDSEP recorreu e aguarda conclusão de recursos junto ao STJ 
e STF.

URV troca do cruzeiro para o Real - PMSP

Prefeito do Período: Paulo Salim Maluf 

Pedimos as perdas salariais na conversão para URV.

Solicitamos procedência da ação em nome de toda a catego-
ria dos servidores públicos municipais e não somente filiados, 
em 08/11/2017, foi requerida a nomeação de perito judicial 
para análise da lista apresentada.

URV troca do cruzeiro para o Real - SFMSP

Prefeito do Período: Paulo Salim Maluf 

Pedimos as perdas salariais na conversão para URV.

Ganhamos a ação em 1ª e 2ª instâncias, contudo, o Serviço 
funerário recorreu, para o STJ e STF, com recursos especial e 
extraordinário, respectivamente, mas, os recursos do SFMSP 
foram negados em maio de 2017 e agora o SFMSP entrou 
com um novo recurso de agravo regimental  e agora aguar-
damos o julgamento do recurso.

Vale Refeição

Prefeito do Período: Celso Pitta

Pedimos o pagamento devido ao atraso na entrega dos va-
les – refeição dos meses de novembro e dezembro de 1998 e 
janeiro de 1999, para todos os servidores.

Ganhamos o processo. Em 28/11/2017, os autos retor-
naram para vara de origem, para decisão do pagamento, o 
Sindsep requereu pagamento em pecúnia, diretamente na 
folha. Aguarda manifestação da Prefeitura. 

estabilidade aos agentes de 
zoonozes ec/51/2006

Prefeito do Período: José Serra

Pedimos a estabilidade aos agentes de Controle de Zoono-
zes, que foram contratados antes da emenda constitucional 
nº 51/2006.

Perdemos a ação, em primeira instância. O Sindsep per-
deu a ação em primeira e segunda instância,  recorreu para 
os tribunais superiores, aguarda julgamento.
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29% Reajuste salarial dos anos de 
2008 á 2012 - PMSP

29% Reajuste salarial dos anos de 
2008 á 2012 - SFMSP

Revisão Geral Anual de Vencimentos de 2008 a 2012 (índice 
acumulado de 29%). 

Pedimos que a PMSP reajuste o padrão de vencimentos nos 
índices (IPC-FIPE), na seguinte forma:

(4,50%) a partir de 01º de maio de 2008; (6,04%) a partir de 
01º de maio de 2009; (5,06%) a partir de 01º de maio de 2010; 
(6,40%) a partir de 01º de maio de 2011; (4,14%) a partir de 
01º de maio de 2012, o que totaliza o percentual acumulado 
de 29%, para o período.

Pedimos ainda, o pagamento das diferenças do que deveria 
ser pago com a aplicação da revisão e o que foi pago, inclusive 
férias e os reflexos.

Prefeito do Período: Gilberto Kassab

Ganhamos em 1° instancia, a prefeitura recorreu e ganhou 
em 2° instancia revertendo a decisão de 1° instância. O Sind-
sep entrou com recurso para Brasília (STF ou STJ) e estamos 
aguardando o julgamento do recurso.

Revisão Geral Anual de Vencimentos de 2008 a 2012 
(índice acumulado de 29%). 

Pedimos que o SFMSP reajuste o padrão de vencimen-
tos nos índices (IPC-FIPE), na seguinte forma:

(4,50%) a partir de 01º de maio de 2008; (6,04%) a par-
tir de 01º de maio de 2009; (5,06%) a partir de 01º de maio 
de 2010; (6,40%) a partir de 01º de maio de 2011; (4,14%) 
a partir de 01º de maio de 2012, o que totaliza o percentual 
acumulado de 29%, para o período.

Pedimos ainda, o pagamento das diferenças do que de-
veria ser pago com a aplicação da revisão e o que foi pago, 
inclusive férias e os reflexos.

Prefeito do Período: Gilberto Kassab

Perdemos a ação em 1ª e 2ª instâncias e recorremos aos 
tribunais superiores. Estamos aguardando julgamento.

Base de cálculo – Insalubridade 
x SFMSP

Prefeito do Período: José Serra

Pedimos uma nova Base de Cálculo do adicional de in-
salubridade SFMSP.

Perdemos a ação, em primeira instância e recorremos 
ao Tribunal, que reverteu a decisão em favor do SINDSEP, 
para que a nova base de cálculo do adicional de insalubri-
dade seja a tabela do Nível Básico (B1, J40).

A Prefeitura entrou com recursos especial e extraordiná-
rio, junto ao STJ e STF, respectivamente e estamos aguar-
dando julgamento dos tribunais superiores.

29% Reajuste salarial dos anos de 
2008 á 2012 - IPREM

Revisão Geral Anual de Vencimentos de 2008 a 2012 (ín-
dice acumulado de 29%). 

Pedimos que o IPREM reajuste o padrão de vencimentos 
nos índices (IPC-FIPE), na seguinte forma:

(4,50%) a partir de 01º de maio de 2008; (6,04%) a partir de 
01º de maio de 2009; (5,06%) a partir de 01º de maio de 2010; 
(6,40%) a partir de 01º de maio de 2011; (4,14%) a partir de 
01º de maio de 2012, o que totaliza o percentual acumulado 
de 29%, para o período.

Pedimos ainda, o pagamento das diferenças do que de-
veria ser pago com a aplicação da revisão e o que foi pago, 
inclusive férias e os reflexos.

Prefeito do Período: Gilberto Kassab

Perdemos a ação em 1ª e 2ª instâncias e recorremos aos 
tribunais superiores e aguardamos julgamento dos recur-
sos. 
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29% Reajuste salarial dos anos de 
2008 à 2012 - PMSP

29% Reajuste salarial dos anos de 
2008 à 2012 - SFMSP

Prefeito do Período: Gilberto Kassab 

Revisão Geral Anual de Vencimentos de 2008 à 2012 (ín-
dice acumulado de 29%). 

Pedimos que a PMSP reajuste o padrão de vencimentos 
nos índices (IPC-FIPE), na seguinte forma:

(4,50%) a partir de 01º de maio de 2008; (6,04%) a partir 
de 01º de maio de 2009; (5,06%) a partir de 01º de maio de 
2010; (6,40%) a partir de 01º de maio de 2011; (4,14%) a 
partir de 01º de maio de 2012, o que totaliza o percentual 
acumulado de 29%, para o período.

Pedimos ainda, o pagamento das diferenças do que de-
veria ser pago com a aplicação da revisão e o que foi pago, 
inclusive férias e os reflexos.

Ganhamos em 1° instância, a prefeitura recorreu e ga-
nhou em 2° instância revertendo a decisão de 1° instância. 
O Sindsep entrou com recurso para Brasília (STF ou STJ) e 
estamos aguardando o julgamento do recurso.

Prefeito do Período: Gilberto Kassab 

Revisão Geral Anual de Vencimentos de 2008 à 2012 
(índice acumulado de 29%). 

Pedimos que o SFMSP reajuste o padrão de vencimen-
tos nos índices (IPC-FIPE), na seguinte forma:

(4,50%) a partir de 01º de maio de 2008; (6,04%) a par-
tir de 01º de maio de 2009; (5,06%) a partir de 01º de maio 
de 2010; (6,40%) a partir de 01º de maio de 2011; (4,14%) 
a partir de 01º de maio de 2012, o que totaliza o percentual 
acumulado de 29%, para o período.

Pedimos ainda, o pagamento das diferenças do que de-
veria ser pago com a aplicação da revisão e o que foi pago, 
inclusive férias e os reflexos.

Perdemos a ação em 1ª e 2ª instâncias e recorremos aos 
tribunais superiores. Estamos aguardando julgamento.

Base de cálculo – Insalubridade 
x SFMSP

Prefeito do Período: José Serra

Pedimos uma nova Base de Cálculo do adicional de in-
salubridade SFMSP.

Perdemos a ação, em primeira instância e recorremos 
ao Tribunal, que reverteu a decisão em favor do SINDSEP, 
para que a nova base de cálculo do adicional de insalubri-
dade seja a tabela do Nível Básico (B1, J40).

A Prefeitura entrou com recursos especial e extraordiná-
rio, junto ao STJ e STF, respectivamente e recentemente o 
STF, negou o recurso do SFMSP. Estamos aguardando se 
o SFMSP ainda vai tentar algum outro recurso, para que 
a ação volte para a vara onde iniciou o processo, para que 
seja iniciada a execução.

29% Reajuste salarial dos anos de 
2008 à 2012 - IPREM

Prefeito do Período: Gilberto Kassab 

Revisão Geral Anual de Vencimentos de 2008 à 2012 
(índice acumulado de 29%). 

Pedimos que o IPREM reajuste o padrão de vencimen-
tos nos índices (IPC-FIPE), na seguinte forma:

(4,50%) a partir de 01º de maio de 2008; (6,04%) a partir 
de 01º de maio de 2009; (5,06%) a partir de 01º de maio de 
2010; (6,40%) a partir de 01º de maio de 2011; (4,14%) a 
partir de 01º de maio de 2012, o que totaliza o percentual 
acumulado de 29%, para o período.

Pedimos ainda, o pagamento das diferenças do que 
deveria ser pago com a aplicação da revisão e o que foi 
pago, inclusive férias e os reflexos.

Perdemos a ação em 1ª e 2ª instâncias e recorremos 
aos tribunais superiores e aguardamos julgamento dos 
recursos. 
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e Au tar quias do Mu ni cí pio de São Pau lo
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IM PRES SO

DA reDAção Do SinDSep

Um quiate el invelit aut ime 
dolorem seque dolorem au-

tem res illorpore consequame 
con re voluptatur?Apiet magnimo 
luptas ipid que ma de lab ipsunt, 
il maxime venis ut omnistiae lant 
lignimus exeress imillate sita volo 
is acepeli quibust, quo ipsandestis 
doluptis illatius as repero quiaece-
rum faceprem iunt.

Nime imped quis eatis nusa-
nihil intiant ute voluptatqui do-
lescit et aut illab illigent et eturest, 
custet optatem nis amus repelese-

qui quis suntibu scietur si omnisi 
denisque sequi dolut qui commolo 
rerchic iisteces elicimi, verro ele-
sed qui apis sunt porestiis venimin 
pariatiur?

Archictis et arumquia quatur 
molestibus eicia con nienimus 
dolupturio quo voloria venduci 
odionsed qui beatem aut dolectem 
eossunt uscipsam imet doluptatur, 
illic tem remporro volore ea que 
quassit, nonsectori andignis mag-
nihi llaudiam, officienis volupta 
con rernam facepelit aut eium rep-
tum re, exped quias aut lab is mo-
diti omnim nossequ.

CULTURA

SINDSEP LÊ O DIÁRIO OFICIAL PARA VOCÊ
Agora você não vai mais depender da sua chefia ou de chegar o Diário Oficial na unidade 
para saber se saiu alguma publicação em seu nome. A partir de abril o Sindsep enviará para 
você, associado, um torpedo avisando sobre as publicações que saírem em seu nome. Essas 
publicações ficarão disponíveis no site e você poderá acessar a qualquer tempo. Mas atenção, 
mantenha sempre atualizado seus dados, principalmente o número do seu celular, para poder 
receber as informações. Faça a atualização dos dados no próprio site em “atualize seu cadastro”.

Pudias dolupta 
speroribus 
magnien iandis
Estut mo quam, odiciis doluptates aut 

Laborest faccusam, 
aut facearchil molutatur 
aut occaest ibusandantur 
rescid quos dolorem 
reruntem aut ea 
volorem licim quamet 
omnienimint quae 
vendem reria veligendant 
enihili gentur sit, none 
nitat.

Velendi dolliberitem 
fuga. Apedi quas duciis 
secum volor rat eossint 
volorio comnimus 
di commodi dolore, am 
faceptaeceat ea pliquam 
quatur?

Equi nus aute nobit, 
conesseque rem volectora 
volorem venit, venimolor 
andia iume doluptatur rem 
et vid exceri ius im harum 
dolorer undandi gendebis 
ut a nonsecupta ium ut opta 
velit quibus, si ulparum 
vollatquaepe et fugit, sitate 
quibeate venis sinverum seque 
nobisquam landist, odiscit et 
vid eos reicte ditios qui dolorit, 
sam volorpossum incillant 
a aut voluptatur, quam illese 
acestia corpore etur?Itate 
num dundigeniet volorrorem 
sita vellacepero optibus aut 
utatincta velent pre, volorpo 
reperem poriossit lantiae 
natis delestius, tesectibus et 
autem as comnis aut iducil il 

inumquiditio esciis prat.
Hent la nescienit, nonse 

maximil itionem fugiaspis 
essi nonMillaborpores es rem 
reicaerorro ipsa aut est fugia 
corrum esentota sum voluptae 
rerrunt, officiis magnam eat.

Ugitist, quiberi oritibus 
maximagnatem qui doluptas 
endaepe voloressus endenti 
beruptiur?

Tempore pa quatquiates 
nobitent ut modipsa ecatiur 
am essimin vellendio.

Umquaque pelessimaios 
eos sum remquis non 
expelentm que reri cum

FECHAMENTO AUTORIZADO, PODE SER ABERTO PELA ECT

22,6% Reajuste salarial de 2013 á 
2015 - PMSP

Pedimos a revisão geral anual dos anos de 2013 a 2015

Prefeito do Período: Fernando Haddad 

Perdemos a ação em 1ª e 2ª instâncias, recorremos com embar-
gos de declaração, a fim de prequistionar e, após recorrer  para o 
STJ/STF, para que também seja analisado como Repercussão Geral.

22,6% Reajuste salarial de 2013 á 
2015 - SFMSP

Ação de retroativo e enquadramento dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos

Revisão Geral Anual de Vencimentos de 2008 a 2012 (índi-
ce acumulado de 29%). 

Pedimos que a PMSP reajuste o padrão de vencimentos nos 
índices (IPC-FIPE), na seguinte forma:

(4,50%) a partir de 01º de maio de 2008; (6,04%) a partir de 
01º de maio de 2009; (5,06%) a partir de 01º de maio de 2010; 
(6,40%) a partir de 01º de maio de 2011; (4,14%) a partir de 
01º de maio de 2012, o que totaliza o percentual acumulado 
de 29%, para o período.

Pedimos ainda, o pagamento das diferenças do que deveria 
ser pago com a aplicação da revisão e o que foi pago, inclusive 
férias e os reflexos.

Prefeito do Período: Gilberto Kassab

Ganhamos em 1° instancia, a prefeitura recorreu e ganhou 
em 2° instancia revertendo a decisão de 1° instância. O Sind-
sep entrou com recurso para Brasília (STF ou STJ) e estamos 
aguardando o julgamento do recurso.

Pedimos que os Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos, tenham 
direito ao pagamento retroativo, em razão de terem sido preteri-
dos de optar pela lei 16.119/2015 (plano de carreiras e reenquadrou 
cargos e funções de Pessoal de Nível Superior, instituído pela lei 
Municipal nº 14.591/2007), permitindo aos geólogos apenas o en-
quadramento e pedimos ainda a consideração do tempo anterior na 
carreira, para os fins de progressão e promoção.

Prefeito do Período: Fernando Haddad 

Aguardando julgamento em 1ª instância.

Incorporação da Gratificação Especial 
de Serviço (GES) na Saúde

Prefeito do Período: José Serra

Pedimos Incorporação da Gratificação Especial de Serviço 
(GES) na Saúde, para as assistentes sociais.

Ganhamos a ação, para incorporar a gratificação (GES), 
para fins de quinquênio, sexta – parte, aposentadoria, pensão, 
décimo terceiro e férias.

A Prefeitura entrou com recurso e ganhou apenas quanto a 
forma de calcular os juros moratórios, sendo que, em relação a 
incorporação da GES ao padrão de vencimento das assistentes 
sociais foi mantida a decisão favorável ao SINDSEP.

A Prefeitura entrou com novos recursos e o juiz determinou 
que ela apresente a relação de servidores que possuem direito 
na ação, para que possa ser executada a ação.

Base de cálculo – Insalubridade x 
Municipalidade

Prefeito do Período: José Serra

Pedimos uma nova Base de Cálculo do adicional de insalubridade 
Prefeitura Municipal de São Paulo.

Ganhamos parcialmente o processo em 2° instancia, a fim de que 
o cálculo da insalubridade seja feito pela tabela do Nível Básico (B1, 
J40). A prefeitura e o Sindicato recorreram para Brasília (STF/STJ), 
no STJ já foi julgado o recurso favorável ao nosso pedido e estamos 
aguardando decisão do STF.
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IM PRES SO

DA reDAção Do SinDSep

Um quiate el invelit aut ime 
dolorem seque dolorem au-

tem res illorpore consequame 
con re voluptatur?Apiet magnimo 
luptas ipid que ma de lab ipsunt, 
il maxime venis ut omnistiae lant 
lignimus exeress imillate sita volo 
is acepeli quibust, quo ipsandestis 
doluptis illatius as repero quiaece-
rum faceprem iunt.

Nime imped quis eatis nusa-
nihil intiant ute voluptatqui do-
lescit et aut illab illigent et eturest, 
custet optatem nis amus repelese-

qui quis suntibu scietur si omnisi 
denisque sequi dolut qui commolo 
rerchic iisteces elicimi, verro ele-
sed qui apis sunt porestiis venimin 
pariatiur?

Archictis et arumquia quatur 
molestibus eicia con nienimus 
dolupturio quo voloria venduci 
odionsed qui beatem aut dolectem 
eossunt uscipsam imet doluptatur, 
illic tem remporro volore ea que 
quassit, nonsectori andignis mag-
nihi llaudiam, officienis volupta 
con rernam facepelit aut eium rep-
tum re, exped quias aut lab is mo-
diti omnim nossequ.

CULTURA

SINDSEP LÊ O DIÁRIO OFICIAL PARA VOCÊ
Agora você não vai mais depender da sua chefia ou de chegar o Diário Oficial na unidade 
para saber se saiu alguma publicação em seu nome. A partir de abril o Sindsep enviará para 
você, associado, um torpedo avisando sobre as publicações que saírem em seu nome. Essas 
publicações ficarão disponíveis no site e você poderá acessar a qualquer tempo. Mas atenção, 
mantenha sempre atualizado seus dados, principalmente o número do seu celular, para poder 
receber as informações. Faça a atualização dos dados no próprio site em “atualize seu cadastro”.

Pudias dolupta 
speroribus 
magnien iandis
Estut mo quam, odiciis doluptates aut 

Laborest faccusam, 
aut facearchil molutatur 
aut occaest ibusandantur 
rescid quos dolorem 
reruntem aut ea 
volorem licim quamet 
omnienimint quae 
vendem reria veligendant 
enihili gentur sit, none 
nitat.

Velendi dolliberitem 
fuga. Apedi quas duciis 
secum volor rat eossint 
volorio comnimus 
di commodi dolore, am 
faceptaeceat ea pliquam 
quatur?

Equi nus aute nobit, 
conesseque rem volectora 
volorem venit, venimolor 
andia iume doluptatur rem 
et vid exceri ius im harum 
dolorer undandi gendebis 
ut a nonsecupta ium ut opta 
velit quibus, si ulparum 
vollatquaepe et fugit, sitate 
quibeate venis sinverum seque 
nobisquam landist, odiscit et 
vid eos reicte ditios qui dolorit, 
sam volorpossum incillant 
a aut voluptatur, quam illese 
acestia corpore etur?Itate 
num dundigeniet volorrorem 
sita vellacepero optibus aut 
utatincta velent pre, volorpo 
reperem poriossit lantiae 
natis delestius, tesectibus et 
autem as comnis aut iducil il 

inumquiditio esciis prat.
Hent la nescienit, nonse 

maximil itionem fugiaspis 
essi nonMillaborpores es rem 
reicaerorro ipsa aut est fugia 
corrum esentota sum voluptae 
rerrunt, officiis magnam eat.

Ugitist, quiberi oritibus 
maximagnatem qui doluptas 
endaepe voloressus endenti 
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FECHAMENTO AUTORIZADO, PODE SER ABERTO PELA ECT

22,6% Reajuste salarial de 2013 à 
2015 - PMSP

Pedimos a revisão geral anual dos anos de 2013 a 2015

Prefeito do Período: Fernando Haddad 

Perdemos a ação em 1ª e 2ª instâncias, recorremos com embargos 
de declaração, a fim de prequistionar e, após recorrer  para o STJ/
STF, para que também seja analisado como Repercussão Geral.

22,6% Reajuste salarial de 2013 à 
2015 - SFMSP

Ação de retroativo e enquadramento dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos

Revisão Geral Anual de Vencimentos de 2008 à 2012 (ín-
dice acumulado de 29%). 

Pedimos que a PMSP reajuste o padrão de vencimentos 
nos índices (IPC-FIPE), na seguinte forma:

(4,50%) a partir de 01º de maio de 2008; (6,04%) a partir 
de 01º de maio de 2009; (5,06%) a partir de 01º de maio de 
2010; (6,40%) a partir de 01º de maio de 2011; (4,14%) a 
partir de 01º de maio de 2012, o que totaliza o percentual 
acumulado de 29%, para o período.

Pedimos ainda, o pagamento das diferenças do que de-
veria ser pago com a aplicação da revisão e o que foi pago, 
inclusive férias e os reflexos.

Prefeito do Período: Gilberto Kassab

Ganhamos em 1ª instância, a prefeitura recorreu e ga-
nhou em 2ª instância, revertendo a decisão de 1ª instância. 
O Sindsep entrou com recurso para Brasília (STF ou STJ) 
e estamos aguardando o julgamento do recurso.

Pedimos que os Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos, tenham 
direito ao pagamento retroativo, em razão de terem sido preteri-
dos de optar pela lei 16.119/2015 (plano de carreiras e reenquadrou 
cargos e funções de Pessoal de Nível Superior, instituído pela lei 
Municipal nº 14.591/2007), permitindo aos geólogos apenas o en-
quadramento e pedimos ainda a consideração do tempo anterior na 
carreira, para os fins de progressão e promoção.

Prefeito do Período: Fernando Haddad 

Aguardando julgamento em 1ª instância.

Incorporação da Gratificação Especial 
de Serviço (GES) na Saúde

Prefeito do Período: José Serra

Pedimos Incorporação da Gratificação Especial de Serviço 
(GES) na Saúde, para as assistentes sociais.

Ganhamos a ação, para incorporar a gratificação (GES), 
para fins de quinquênio, sexta parte, aposentadoria, pensão, 
décimo terceiro e férias.

A Prefeitura entrou com recurso e ganhou apenas quanto a 
forma de calcular os juros moratórios, sendo que, em relação a 
incorporação da GES ao padrão de vencimento das assistentes 
sociais foi mantida a decisão favorável ao SINDSEP.

A Prefeitura entrou com novos recursos e o juiz determinou 
que ela apresente a relação de servidores que possuem direito 
na ação, para que possa ser executada a ação.

Base de cálculo – Insalubridade x 
Municipalidade

Prefeito do Período: José Serra

Pedimos uma nova Base de Cálculo do adicional de insalubridade 
Prefeitura Municipal de São Paulo.

Ganhamos parcialmente o processo em 2ª instância, a fim de que 
o cálculo da insalubridade seja feito pela tabela do Nível Básico (B1, 
J40). A prefeitura e o Sindicato recorreram para Brasília (STF/STJ), 
no STJ já foi julgado o recurso favorável ao nosso pedido.

Ganhamos a ação para mudar a base de cálculo da insalubridade 
e mesmo a prefeitura recorrendo o STJ manteve a decisão favorável 
ao Sindsep. Contudo, determinou que o processo volte para o Tri-
bunal de Justiça de São Paulo.

Esgotado os recursos pela PMSP e após refeita a decisão do TJ/SP 
sendo mantidas as decisões até aqui favoráveis, o processo voltara a 
vara de origem, para ser iniciada a execução.
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