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SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS, 
DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA       VARA DO 

TRABALHO DE SÃO PAULO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            O S INDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO,  DAS 

AUTARQUIAS ,  DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO –  S I N D I P R O E SP* , por seu advogado (instrumento de mandato 

anexo), vem à presença de Vossa Excelência propor 

  

AÇÃO TRABALHISTA COLETIVA1 

com pedido de tutela antecipada 
 

 

contra a FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO 

ADOLESCENTE –  FUNDAÇÃO CASA  –  autarquia fundacional criada                           

e mantida pelo Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 

44.480.283/0001-91, com sede nesta Capital, na Rua Florêncio de 

Abreu, nº 848, Luz, CEP nº 01030-001 – , pelos fundamentos de fato                      

e direito a seguir expostos: 

 

                                                      
 
1 Art. 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da 

reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. 
Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração Pública direta, 
autárquica e fundacional. 

 
*  E n t id a d e  s i n d i c a l  c om  s e d e  n a  R u a  M ar i a  P a u l a ,  n º  78 ,  7 º  a n d ar ,  ne s t a  C a p i t a l ,  C E P  0 1 31 9 - 00 0 ,  e  i ns cr i t a  

n o  CN P J  s o b o  nº  60 . 5 30 . 95 3 /0 0 0 1 - 9 3  –  d a d os  i n s er i d o s  n o  m om e nt o  d o  pr o t o c o l o .  
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DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA –  MATÉRIA DE DIREITO 

 
 

Trata-se de matéria de direito, exclusivamente, de modo que 

desnecessária se mostra audiência; e, bem por isso, no f inal desta peça 

apresenta-se requerimento de notif icação da Reclamada. 

 
I I  

DA LEGITIMIDADE ATIVA 
 

 
O S I N D I P R O E SP é a entidade sindical, devidamente registrada no Ministério 

do Trabalho e Emprego, que, nos termos do art. 1º, caput, e § 1º de seu estatuto 

social, representa na base territorial do Estado de São Paulo a categoria profissional 

dos advogados públicos estaduais que ocupam os cargos ou exercem as funções de 

Procurador do Estado, Procurador/Advogado das Autarquias e Procurador/Advogado 

das Universidades e das Fundações Públicas (docs. 1, 2, e 3). 

Dispõe o artigo 2º do mencionado estatuto que o S I N D I P R O E SP “é 

constituído para fins de coordenação, proteção, representação e defesa dos direitos 

e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas”.     

Com esta ação, pretende-se garantir aos Advogados Públicos da 

Fundação CASA, os já associados do Autor e os que vierem a associar, a percepção 

de direitos previstos na legislação estadual indicada na fundamentação. 

A legitimidade do  sindicato-autor para a propositura desta ação, na 

qualidade de substituto processual da referida categoria, assenta-se no que dispõe 

o inciso III do artigo 8º da Constituição Federal (“ao sindicato cabe a defesa dos direitos 

e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas”), c.c. com o artigo 93, II do Código de Defesa do Consumidor 

(Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local: ...                

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional 

ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência 

concorrente). 

A entidade sindical postulante defende e representa os advogados que 

laboram em regionais/centros da Reclamada em todo o Estado de São Paulo, do que 

deriva a adequação do ajuizamento da ação coletiva nesta Capital. 
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I I I 

DO OBJETO DA AÇÃO 
 

 
A presente ação tem por objet ivo primeiro a declaração  de que 

os advogados públicos da Fundação Casa/SP, os já sindicalizados e os 

que se f i l iarem até o trânsito em julgado, têm direito às verbas 

denominadas quinquênio  e  sexta-parte , previstas no artigo 129 2 da 

Constituição do Estado de São Paulo, e a condenação  da Reclamada 

no pagamento,  

Destaca-se que tais direitos já foram objeto de pacif icação no 

âmbito do TRT/SP, como se vê nos verbetes 43, 114 e 125 de sua Súmula. 

Não obstante, continuam sonegados aos substituídos processuais.  

 
IV 

DA NATUREZA JURÍDICA DA RECLAMADA 
 

 
Convém, desde logo, uma palavra a respeito da natureza 

jurídica da Reclamada. 

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente é uma fundação pública, com regime jurídico de direito 

público, criada  e mantida  exclusivamente pelo Estado de São Paulo 

para a execução das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente aos adolescentes em conflito com a lei .  

 

                                                      
 
2 “Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por qüinqüênio, 

e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedido aos vinte anos de efetivo exercício, que se 
incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos observando o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.” 

 
3 SÚMULA Nº 04: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SEXTA-PARTE DOS VENCIMENTOS - BENEFÍCIO QUE ABRANGE TODOS OS 

SERVIDORES E NÃO APENAS OS ESTATUTÁRIOS. (RA nº 02/05 - DJE 25/10/05) 
O art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, ao fazer referência a Servidor Público Estadual, não distingue o regime jurídico 
para efeito de aquisição de direito.  

 
4 SÚMULA Nº 11:  Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Salário-base. Art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo.                       

O adicional por tempo de serviço - quinquênio -, previsto no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, tem como base de 
cálculo o vencimento básico do servidor público estadual, ante o disposto no art. 11 da Lei Complementar do Estado de São Paulo 
nº 712, de 12.04.1993. (Res. nº 02/2013 - DOEletrônico 26/08/2013)  

 
5  SÚMULA Nº 12:  Parcela ‘sexta parte’. Art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Extensão aos empregados de sociedade de 

economia mista e empresa pública. Indevida. A parcela denominada “sexta parte”, instituída pelo art. 129 da Constituição do Estado 
de São Paulo, é devida apenas aos servidores estaduais, celetistas e estatutários da Administração Pública direta, das fundações e 
das autarquias, conforme disposição contida no art. 124 da Constituição Estadual, não se estendendo aos empregados de sociedade 
de economia mista e de empresa pública, integrantes da Administração Pública indireta, submetidas ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal. (Res. nº 02/2013 – DO Eletrônico 26/08/2013)  

 
 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Normas_Presid/Resol_Adm/02_05.html
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/a2dc3f553380ee0f83256cfb00501463/46e2576658b1c52903256d63004f305a?OpenDocument
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/a2dc3f553380ee0f83256cfb00501463/46e2576658b1c52903256d63004f305a?OpenDocument
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Normas_Presid/Resolucoes/02_13.html
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/a2dc3f553380ee0f83256cfb00501463/46e2576658b1c52903256d63004f305a?OpenDocument
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/a2dc3f553380ee0f83256cfb00501463/46e2576658b1c52903256d63004f305a?OpenDocument
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/a2dc3f553380ee0f83256cfb00501463/46e2576658b1c52903256d63004f305a?OpenDocument
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/a2dc3f553380ee0f83256cfb00501463/46e2576658b1c52903256d63004f305a?OpenDocument
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/legis/CF88/Titulo_7.html#art173p1incII
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Normas_Presid/Resolucoes/02_13.html
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A leitura do Orçamento do Estado de São Paulo, para este 

exercício (Lei Estadual nº 15.646/14), permite o conhecimento de que  

a Reclamada depende, exclusivamente, de verbas públicas, do próprio 

Tesouro Estadual ou federais vinculadas. O Estado de São Paulo 

destinou à Reclamada para a execução das suas atividades, no ano de 

2015, a quantia de R$.1.417.903.857,00 (um bilhão, quatrocentos                        

e dezessete milhões, novecentos e três mil e oitocentos e cinquenta                   

e sete reais), montante que, na execução orçamentária, decerto 

receberá suplementações, para cobrir despesas correntes e de capital .  

Trata-se, pois, de serviço público descentralizado, de modo 

que, em que pese à denominação adotada, em sua essência reveste                     

a natureza de autarquia.  

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sereno                            

a respeito e af irma que toda fundação pública, com personalidade 

jurídica de direito público, é uma espécie do gênero autarquia . Mais 

precisamente, uma autarquia fundacional .  

 
V 

DO DIREITO DOS ADVOGADOS SUBSTITUÍDOS 

AOS QUINQUÊNIOS E À SEXTA-PARTE 
 

 
Ressalta-se, ainda uma vez, que o Autor atua como substituto 

processual dos Advogados Públicos da Reclamada, autarquia 

fundacional criada pela Lei Complementar nº 185/73, alterada pela Lei 

15.050/13 e mantida exclusivamente  pelo Estado de São Paulo.   

Os ora substituídos pelo Autor foram admitidos ao quadro de 

servidores da Reclamada por concurso público de provas e títulos ; e, 

nos termos do quadro baixado com o Decreto Estadual nº 60.609/2014 

(doc. 4), ocupam cargos de advogado. Nessa qualidade, atuam na defesa 

da inst ituição em juízo, tanto em processos trabalhistas quanto nos de 

natureza cível; também elaboram pareceres jurídicos para orientação 

do administrador público nas l icitações e contratos administrati vos; e, 

ainda, com fulcro no Estatuto da Criança e do Adolescente  (art. 94, XV), 
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prestam informações de natureza processual aos adolescentes em 

conflito com a lei , que estejam sob custódia da Reclamada.  

Vê-se, assim, que os Advogados Públicos da Reclamada são 

procuradores autárquicos. Malgrado assim não os denomine a lei,  

realizam atividades privat ivas da Advocacia Pública, em prol dos 

interesses de uma autarquia fundacional.  Fazem, pois, jus às verbas 

denominadas quinquênios  e sexta-parte , na qualidade de servidores 

públicos.  

Bem por isso, como já se ressaltou em passo anterior desta 

peça, o direito às verbas reclamadas já foi objeto de reconhecimento 

pelo Egrégio TRT da 2ª Região, nos termos dos verbetes 4, 11 e 12 de 

sua Súmula. 

De rigor, pois, sejam elas pagas aos advogados substituídos.  

 
VI 

QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE: 

DIREITO, BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA 
 

 

O direito dos substituídos às verbas reclamadas vem 

assegurado no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo . 

Transcreve-se a norma, ainda uma vez: “Ao servidor público  estadual é 

assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, 

concedido no mínimo, por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem 

como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos 

de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os 

efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição” .  

Os substituídos enquadram-se, sem dúvida razoável, no 

alcance da norma –  são servidores públicos.  

 

A alíquota do quinquênio é de 5% (cinco por cento), a cada cinco anos, 

conforme determinam o artigo 127 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado 

de São Paulo (Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968) e a Lei Complementar nº 



S 

INDIPROES P 

6 

 

SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS, 
DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

712, de 12 de abril de 1993, cujo artigo 11 regulamentou o artigo 129 da Carta 

Bandeirante; transcrevem-se os textos: 

“Artigo 127 - O funcionário terá direito, após cada período de 5 (cinco) anos, 
contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço, calculado à 
razão de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento ou remuneração, a que se 
incorpora para todos os efeitos.” 

 
“Artigo 11 — A retribuição pecuniária dos servidores abrangidos pelo Plano 

compreende, além dos vencimentos ou salários, na forma indicada no artigo 9º 
desta lei complementar, as vantagens pecuniárias abaixo enumeradas: 

I — adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da Constituição do 
Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) por quinquênio de 
serviço sobre o valor dos vencimentos, não podendo essa vantagem ser 
computada nem acumulada para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob 
o mesmo título ou idêntico fundamento, nos termos do inciso XVI do artigo 115 
da mesma Constituição; ...”. 

Já a sexta-parte corresponde, como indica seu nome, a 1/6 (um sexto) dos 

vencimentos integrais do servidor. 

Em resumo, compõem a base de cálculo dessas verbas tudo quanto 

integre a remuneração do servidor, excluídas apenas as de caráter pro labore 

faciendo e as de natureza eventual. Aliás, e a propósito, já decidiu a Colenda Turma 

Especial de Direito Público do TJSP: 

“Processo Civil. Embargos Infringentes. Cabimento. Acórdão não unânime que reformou, 
em grau de apelação, sentença de mérito. Julgamento pelo mesmo órgão julgador. 
Admissibilidade. Inteligência do art. 530, do Código de Processo Civil. Precedentes do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
Preliminar afastada. Processo Civil. Embargos Infringentes. Razões que ultrapassam 
os limites da divergência. Conhecimento parcial. Precedentes do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça. 
Embargos Infringentes. Servidores Públicos Estaduais. Adicional por tempo de serviço 
(quinquênio). Base de cálculo. Vencimentos integrais, composto pelo salário base e 
todas as verbas de caráter permanente. Excluem-se, de outro lado, as verbas de 
natureza eventual e transitória. Admissibilidade. Inteligência do art. 129, da Constituição 
do Estado de São Paulo e do art. 127, da Lei Estadual nº 10.261, de 28.10.1968.” 

 (Embargos Infringentes nº 0087273-47.2005.8.26.0000) 
Relator Adel Ferraz, j. 09.08.2013). 

O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo também firmou jurisprudência 

a respeito da base de cálculo da sexta-parte. Ao julgar o Incidente de Uniformização 

nº 193.485-1/6-03, cujo Relator foi o eminente Desembargador Leite Cintra, firmou                  

a orientação seguinte: 

“A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas componentes dos 
vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as 
vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais”. 

 

A par com a Justiça Comum, que decidia as questões porque as questões 

lhe eram submetidas porque assentadas em legislação administrativa, também                       
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a Justiça do Trabalho reconheceu que tais benefícios alcançam os servidores 

públicos, indistintamente. Nesse sentido: 

“Para a obtenção do adicional por tempo de serviço a lei não fez qualquer distinção entre 
o servidor estatutário e o celetista, não cabendo ao intérprete fazê-lo, sendo certo que 
o inciso IV, do artigo 205 da Lei Complementar n.º 180/78 atribuiu a qualidade de 
servidor ao empregado admitido sob o regime instituído pela CLT. Recurso ordinário a 
que se dá provimento.” 

(TRT/SP N.º 0001291-37.2014.5.02.0075 - 4ª Turma – Rel.: Ivete Ribeiro) 

“O art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo assegura aos servidores públicos 
estaduais o adicional por tempo de serviço, sem fazer qualquer distinção expressa entre 
servidores estatutários e celetistas. No mesmo sentido, o art. 97 da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo. Assim, tanto os empregados públicos celetistas quanto os 
funcionários públicos estatutários, sem qualquer distinção, são detentores dos mesmos 
direitos.” 

(TRT/SP Nº 0001629-66.2014.5.02.0089 – 6ª Turma – Rel.: Valdir Florindo) 

“O artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo previu expressamente o direito ao 
adicional de tempo de serviço (quinquênio) em favor do servidor público estadual, sem 
estabelecer qualquer diferença entre os contratados sob a égide da Consolidação e os 
admitidos pelo regime administrativo estatutário, como pretende fazer crer a reclamada 
com interpretação restritiva do Texto Magno. 
A dicção da norma em comento não alenta o apelo, ‘in verbis’: 
‘Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de 
serviço, concedido no mínimo por qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a 
sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, 
que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no 
art. 115, XVI desta Constituição.’ 
Não me convence o argumento de que o quinquênio é direito exclusivo do servidor 
público estatutário, pois constitui regra comezinha de interpretação de lei a presunção 
de que não cabe ao intérprete estabelecer distinção onde o legislador não teve a 
preocupação de prevê-la. 
... 

É insustentável a distinção propugnada pela reclamada, a pretexto de que o texto 
constitucional diferencia o estatutário do contratado pelo regime da Consolidação. 
Não é demais ressaltar que o artigo 20 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Paulista afasta qualquer questionamento relacionado com 
a aplicação do artigo 129, como norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata em 
favor dos servidores públicos do estado e suas autarquias, ‘in verbis’: 
‘O pagamento do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte, na forma prevista no 
art. 129, será devido a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação desta 
Constituição, vedada sua cumulação com vantagem já percebida por esses títulos.’ 
O artigo 129 da Constituição Paulista de 1989 assegura o direito, em discussão, sem 
estabelecer distinção quanto ao regime jurídico. 
Finalmente, como a norma instituidora é expressa no sentido de que a vantagem 
incorpora-se aos vencimentos ‘para todos os efeitos’, resta claro que deve ser 
considerada para pagamento dos reflexos deferidos.” 

(TRT/SP Nº 0002030-54.2011.5.02.0062– 7ª Turma – Rel.: José Carlos Fogaça) 

Resulta claro que, uma vez incorporados à remuneração, ambos os 

benefícios devem refletir-se em tudo quanto não seja eventual – ou seja, FGTS, 13º 

salário, férias e o respectivo adicional de 1/3, horas extras, gratificações, 

incorporações, bônus, adicional de insalubridade e de periculosidade, GRET 

(gratificação por regime especial de trabalho), gratificação de função, verba honorária 
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fixa, descanso semanal remunerado, previdência complementar e adicional noturno, 

vale-refeição e vale-alimentação, auxílio-creche. 

 
VII 

TUTELA ANTECIPADA  
 

 
Uma vez que já se consolidou o entendimento de que ambos os 

benefícios, de natureza temporal, compõem a remuneração do servidor público, 

comparecem os requisitos do artigo 2736 do Código de Processo Civil: busca-se                     

o atendimento de títulos remuneratórios consagrados pela Constituição Estadual, 

descumprida pela Reclamada; e os prejuízos dos substituídos se acumularão, se não 

deferida a tutela antecipada, sujeitando-se ao regime de precatório assim o débito 

pretérito como o que se acumular durante a ação. 

 
DO  PEDIDO 

 
 

Pelo exposto, requer os seguintes provimentos jurisdicionais:  

1 –  A concessão da tutela antecipada, para determinar                            

o imediato pagamento de quinquênios  e sexta-parte  aos substituídos 

que completaram ou completarem o tempo necessário ao recebimento 

dessas verbas, computando-se o tempo de serviço prestado em outros 

órgãos da administração pública federal, estadual e municipal.  

2 –  A notif icação da Reclamada para, querendo, ofertar defesa, 

sob pena de decretação de revelia e confissão sobre a matéria de fato;  

3 –  Seja julgada PROCEDENTE  a ação, para: 

a) determinar que a Reclamada incorpore à remuneração                   

dos seus Advogados, os já  sindicalizados e aos que venham                                  

a fazê-lo durante o trâmite da ação, as verbas denominadas quinquênio 

e sexta-parte, assim as vencidas como as vincendas, e ambas 

calculadas sobre o total dos vencimentos, nos termos do artigo 129 da 

Constituição do Estado de São Paulo, com ref lexos nas demais verbas 

salariais de caráter não eventual , tais como FGTS, 13º salário, férias            

                                                      
6 Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, 

desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 
13.12.1994) 
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 
13.12.1994) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art273
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SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS, 
DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

e terço, horas extras, gratif icações, incorporações, adicionais de 

insalubridade e de periculosidade, GRAT (grat if icação por regime 

especial de trabalho), grat if icação de função, verba honorária f ixa, 

descanso semanal remunerado, previdência complementar e adicional 

noturno, vale-refeição, vale-al imentação, auxíl io-creche; 

b) determinar o pagamento das referidas verbas com relação 

ao período não prescrito e a devida incorporação na folha de 

pagamento, tudo a ser apurado em regular execução de sentença.  

4 –  A condenação da Reclamada ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios ao substituto processual , no 

importe de 15% da condenação, e aos recolhimentos f iscais                                   

e previdenciários, nos termos legais.  

Requer, por f im, que todas as intimações e notif icações sejam 

endereçadas ao advogado Ruben Fucs , inscrito na OAB/SP sob o nº 

27.100, sob pena de nulidade.  

A entidade sindical, Autora da ação, compromete -se                               

a fornecer, na fase de execução, a relação dos sindicalizados, bem 

como a data da respectiva admissão ao serviço público. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admit idos, notadamente a documental e testemunhal.  

Dá-se à causa o valor de R$.1.000,00 (mil reais).  

Nestes termos,  

Pede deferimento.  

São Paulo, 15 de setembro de 2015 

 

_________________________ 

Ruben Fucs 

OAB/SP nº 27.100 


