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PROCESSOS DO FUNDO DE GARANTIA
POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
O SINTUSP publicou, os funcionários,
dentro
dos
prazos
estipulados,
trouxeram os documentos necessários e
o Departamento Jurídico do sindicato
distribuiu 515 ações referentes aos
processos do FGTS.
Alguns foram julgados improcedentes na
primeira instância e em todos estes
foram feitos recursos e a Turma
Recursal do Juizado Especial Federal

mandou suspender, aguardando parecer
do STF – Supremo Tribunal Federal.
A partir de 09/09/2019, as ações que
foram
distribuídas
estão
sendo
suspensas por ordem do STF, Supremo
Tribunal Federal, também.
O SINTUSP acompanhará todos os
processos
e
quando
surgirem
informações novas, comunicaremos aos
associados que entraram com ações.

Decisão do STF
“Aplica-se aos processos abaixo o seguinte dispositivo: vistos.
Trata-se de ação ajuizada contra a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em que pretende a parte
autora a substituição dos índices de correção monetária e/ou remuneração aplicados à conta
vinculada ao FGTS(TR) por outro que melhor reflita a variação econômica, com a condenação da
ré a promover o crédito das diferenças decorrentes na conta da parte autora. Ocorre que, por
decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade
no.5090/DF, o Ministro Relator Luis Roberto Barroso determinou a suspensão de todos os feitos
que versem sobre a rentabilidade do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal
Federal (ofício eletrônico no.11298/2019, de 09 de setembro de 2019). Nesse Cenário, determino
a suspensão do presente feito até solução, pelo C.STF, da controvérsia instaurada nos autos da
ADI 5090.0007353-24.2019.4.03.6332 – 2ª. VARA GABINETE – DESPACHO JEF
Nr.2019/6332039202 AUTOR: MARCIO CARDOSO LEAL”.

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS JÁ!
Com os Parâmetros de Sustentabilidade
Econômica da USP, aprovados no governo
ZAGO e aplicados na atual gestão, ficou
definido que a universidade contrataria
funcionários somente a partir de 2022.
Depois vieram os Programas de Incentivo à
Demissão Voluntária (PIDVs) que ceifaram as
unidades no quesito funcionários e hoje temos
diversos setores, nas respectivas unidades,
somente com um funcionário, o que é
desumano, pois centenas de funcionários (as)
estão adoecendo de tanto trabalhar e a reitoria
pouco se importa com os doentes da

universidade, pelo contrário, muitos deles
sendo demitidos, inclusive os dependentes
químicos. Em muitas unidades, como os
Restaurantes da USP, a reitoria encontrou
como solução a “Terceirização”, entregando o
patrimônio público para a iniciativa privada.
Necessitamos URGENTEMENTE que a reitoria
contrate funcionários para a CRECHE
CENTRAL e outras unidades que necessitam
de funcionários para que os poucos que
ficaram não adoeçam, pois a USP sequer esta
dando atendimento no Hospital Universitário
para os nossos companheiros (as) doentes.

Sábado, 14/12, 17h, marcha contra o genocídio da
nossa população: Contra o racismo do estado!
Concentração nas Casas Bahia, às 17h, Rua Ernest Renan, nº 1032, Paraisópolis

Organização: Batalha do Paraisópolis
Evento Facebook: http://bit.ly/2YEuJqb

ATO: HU 179 comemoração!

Conquistamos 179 contratações de novos funcionários para a revitalização do nosso HU: é uma
vitória parcial, mas muito importante para nossa luta, por isso vamos comemorar com os
amigos e lutadores em defesa do HU, mas nossa convidada especial é a população, que
durante todo esse tempo nos deu apoio e força para continuar a lutar. Muitas outras vitórias
virão, por enquanto vamos comemorar esta com muita música e diversas atrações. Regina.

Sábado, 14/12, às 15h, na Praça Elis Regina.
Convocação: Coletivo Butantã Na Luta - Evento Facebook: http://bit.ly/2LKhvTK
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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