
 A Gestão Reconstru-
ção e Luta - SITSESP,  
assim como os servidores 
e servidoras da Fundação 
CASA, estamos em total 
desacordo com a delibera-
ção do “Comitê de Geren-
ciamento de Crise”, assi-
nado em 25 de agosto pelo 
Sr. Paulo Dimas Mascaretti 
(Presidente da Fundação 
CASA),  que possibilita o 
retorno ao trabalho dos/
as servidores/as afasta-
dos/as do grupo de risco 
(maiores de 60 anos).

  É evidente a falta de em-
patia e principalmente re-
força que a Fundação está 
muito aquém de estabele-
cer relações humanizadas 
com a categoria que man-
tém as atividades do sis-
tema socioeducativo.

A orientação do  
SITSESP é que, NÃO 
SE MANIFESTEM e  
não ASSINEM nenhum 
documento proposto 
pela Fundação CASA 
quanto este tipo de 
convocação velada, nem 
pessoalmente e nem 
por telefone.

 A Gestão Reconstrução 
e Luta não aceitará que 
algum servidor/a seja pre-
judicado/a em seus ven-
cimentos ou benefícios 
caso opte por continuar 
afastado/a.

 

 Em 22 de agosto, a gestão Reconstrução e Luta  
realizou a primeira assembleia do ano, buscando alinhar as 
reivindicações da categoria com um calendário de traba-
lho e de luta.  A assembleia contou com a participação de 
129 servidores da Fundação CASA e entre as 09h e 12h30 o 
debate encaminhou:
  - Consolidação de Grupos de Trabalho de cada setor para  
que se debrucem nas cláusulas econômicas e sociais para 
apresentá-las na próxima rodada de negociação da Cam-
panha Salarial junto a direção administrativa da Fundação. 

 - Decretado o estado de greve a partir de 22 de agos-
to e no dia 05 de setembro em uma nova assembleia se 
decidirá como a categoria atuará para pressionar a Fun-
dação e o governo estadual para garantir estabilidade de 
emprego e melhorias nas cláusulas sociais e econômicas.  
 
 VOTAÇÃO: APROVADO POR AMPLA MAIORIA 

No dia 12 de agosto o 
Governador João Doria 
encaminhou o “PRO-
JETO DE LEI Nº 529, DE 
2020” à ALESP, tal pro-
jeto é um ataque brutal 
aos servidores públicos 
e ao serviço público de 
qualidade. João Doria 
tenta ferir a categoria 
dos servidores e ferir os 
cidadãos, sucateando 
e destruindo o patri-
mônio de todos. Doria, 
inimigo dos servidores, 
tem o objetivo de extin-
guir 10 empresas, autar-
quias e fundações até o 
início 2021. 

Também repudiamos 
a ofensa pronunciada 
por Henrique Meirelles e 
Ricardo Machado Cos-

ta, que afirmaram que 
os trabalhadores apo-
sentados em exercício 
“Embora continuem a 
exercer suas atividades 
profissionais, o fazem 
com dificuldade ou sem 
interesse, desestimu-
lando os demais ser-
vidores que desempe-
nham suas atividades 
na Administração Dire-
ta, Indireta e Autárqui-
ca.”

Chega de desrespeito! 
Vamos defender nosso 
patrimônio e impedir 
o interesse privado de 
prevalecer sobre o inte-
resse público.
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 O  Quinquênio é o adicional de 
antiguidade para os servidores 
que completam 5 (cinco) anos de 
serviço, deve ser pago a cada ciclo 
de 5 (cinco) anos, podendo o ser-
vidor receber quantos ciclos con-
cluir. Assim pode haver servidores 
que percebam 8 quinquênios, caso 
tenham desenvolvidos 40 anos de 
serviço público estadual.

 Já a Sexta-Parte é o adicional de 
antiguidade para quem completar 
20 (vinte) anos de serviço públi-
co estadual, onde perceberá um 
adicional de um sexto do salário 
integral. O servidor terá direito a 
perceber apenas 1 (um) adicional 
de sexta-parte, mesmo que ele 
complete 40 (quarenta) anos, não 
fará jus a um segundo adicional de 
sexta-parte.

 O quinquênio e a sexta-parte são 
adicionais de antiguidade que  
podem ser cumulados, caso o  
servidor tenha completado os re-
quisitos para ambos os adicionais.

 A entidade sindical possuí um 
processo coletivo de quinquênio e  
sexta-parte que está em fase de  

Recurso de Revista para o TST. Em 
breve teremos a constatação do 
direito ao percebimento destes 
adicionais para os trabalhadores 
da Fundação CASA, sem que ne-
cessitem mais ingressar na Justi-
ça do Trabalho para receber o be-
nefício.

 Hoje a pergunta que não quer 
calar, qual o impacto da Lei Com-
plementar nº 173 de 27 de maio de 
2.020 para os servidores da Funda-
ção CASA? Primeiro, é importante 
esclarecer que a lei sancionada 
pelo Presidente da República con-
gela salários e demais vantagens a  
partir de 28 de maio de 2.020 a 31 
de dezembro de 2.021, como tam-
bém excluí o tempo de serviço 
deste período para cômputo de 
quinquênio, sexta-parte e anuênio.

 A própria norma estabelece a  
“exceção da sentença judicial tran-
sitada em julgado ou de determi-
nação legal anterior”, todos os 
servidores da Fundação CASA que 
percebem o quinquênio ou a sexta-
-parte, os recebem por determina-
ção judicial e permanecerão perce-
bendo. 

 O segundo ponto, e quem com-
pletar 5 (cinco) anos ou 20 (vin-
te) anos durante o período com-
preendido pela Lei Completar em 
questão (28/05/2.020 a 31/12/2.021) 
poderá ingressar com a ação de 
quinquênio ou sexta-parte?

 A resposta é sim, o entendimento 
do departamento jurídico da enti-
dade sindical é que hoje da forma 
que se encontra as normas que 
regulamentam os adicionais de an-
tiguidade, não há nenhum impedi-
mento ao percebimento dos mes-
mos pelos servidores da Fundação 
CASA.

 E por fim, nestes quatro meses 
que estamos em atendimento na 
entidade sindical fora observado 
que alguns servidores estavam 
recebendo percentuais inferiores 
aos que lhe era devido, estamos 
realizando ações correcionais para 
que seja observado os períodos 
que estes servidores fazem jus. 
Caso você observe isso em seus 
adicionais, entre em contato com 
o sindicato!

 A gestão anterior do sindicato 
ingressou com uma ação traba-
lhista visando o impedimento do 
uso do equipamento, enquanto a 
Fundação CASA não ajustasse os 
equipamentos com sincronização 
simultânea ao ERP do servidor, as-
sim sendo, se o servidor tivesse 
uma atualização da quantidade de 
ionização recebida por passagem 
no escâner, não teria problema do 
uso do equipamento nos trabalha-
dores.

 Ao assumirmos em 13/04/2020, 
tomamos conhecimento do intei-
ro teor da ação e prontamente 
realizamos uma emenda a inicial, 
a qual alterava o pedido da ação 
para o impedimento total do uso 
dos escâneres nos servidores da 
Fundação CASA, pois entendemos 

que não exercemos nossas atribui-
ções em um local salutar, e ainda 
seremos submetidos a exposição 
de raios ionizante sem um justo 
motivo. 

 A Instituição alegou em sua defe-
sa que cumpriu todas as exigên-
cias da gestão anterior da enti-
dade sindical expresso na inicial 
da reclamação trabalhista e que a 
atual gestão pensa diferente da-
quela.

 Em 31/07 tivemos uma audiência, 
onde a juíza decidiu pela manuten-
ção da liminar de impedimento do 
uso dos escâneres nos servidores 
da Fundação CASA, a instituição 
propôs um teste dos aparelhos 
escâneres para demonstrar a in-
tegração do sistema com o ERP.       

 O juízo acatou o pedido e no dia 
19/08 estivemos presente na Uni-
dade Nova Vida - Complexo Vila 
Maria.

 Nos testes ficou demonstrado 
que o sistema está integrado ao 
ERP, porém ainda há inconsistên-
cias nas informações transmitidas 
anteriormente e no sistema.

 Ainda teremos um longo caminho 
até o desfecho final desta ação, 
mas o posicionamento nosso será 
sempre o que for determinado pela 
categoria, hoje os trabalhadores 
da Fundação CASA não querem se 
submeterem aos escâneres, dese-
ja mais reconhecimento e trata-
mento humanizado.


