Sindicato dos Professores da Baixada
SINDICATO
DOS
PROFESSORES
DA
BAIXADA
FLUMINENSE BASE TERRITORIAL: MESQUITA, NOVA
IGUAÇU , DUQUE DE CAXIAS NILÓPOLIS, SÃO JOÃO DE
MERITI, QUEIMADOS, JAPERI E BELFORD-ROXO,
RECONHECIDO, PELO PROC. Nº 307.130/79, D.O.U. DE
29.09.76- SEDE RUA DRº HEITOR DA COSTA VAL. Nº 05.
S/103, MESQUITA CEP. 26.240-060, TEL 7962768 FAX
7964254- DELEGACIA SINDICAL AV.
PRESIDENTE
KENNEDY, Nº 1.495/301- CENTRO- DUQUE DE CAXIAS TEL. 671-4358.
ASSISTÊNCIA SÓCIO-JURIDICA
EXMO. SR. DR. JUIZ DO TRABALHO DA COMARCA DE
NOVA IGUAÇU.

SINDICATO DOS PROFESSORES DA BAIXADA
FLUMINENSE, com sede na rua Dr. HEITOR DA COSTA VAL,
nº 05, sala 103, Mesquita, RJ, CEP.26.240.060, para onde devem
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ser remetidas todas as notificações, vem, à presença de V. Exª.,
propor contra a
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU (UNIG-NOVA IGUAÇU), com sede na Av. Abílio Tavora, nº
2134, Centro, Nova Iguaçu, RJ. CEP.: 21.260.000.
pelos motivos e fundamentos adiante expostos, a presente
AÇÃO DE CUMPRIMENTO
O Sindicato autor detém a representatividade legal e legitima
da categoria profissional explorada pelo réu ( INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SESNI - UNIG), de acordo com o disposto no art. 8
inciso III da Constituição Federal e no art. 872 da CLT, comparece
em juízo em nome dos professores, para postular o cumprimento
das cláusulas previstas nas normas coletivas aplicáveis aos
empregados do réu.
O Autor formalizou com a instituição de ensino a
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU UNIG, de acordo com os fins estatutários no qual se enquadra o
réu, diversos
"ACORDO COLETIVOS DE TRABALHO" com
data-base em 1º março, cujo o conteúdo das cláusulas normativa,
não vem sendo observado e cumprido.
Cabe ressaltar que o SINDICATO-SINPRO/BAIXADA ao
longo dos anos vem formalizando Acordo Coletivo de Trabalho
em separado com a INSTITUIÇÃO DE ENSINO SESNI/UNIG.
Ocorre que durante vários meses, a instituição não vem cumprindo
o pagamento do salário na data acordada na cláusula normativa da
CCT, bem como não atendeu a nenhuma reivindicação, feita
através da Delegacia Regional do Trabalho, mesa redonda,
inclusive o desrespeito ao termo de acordo celebrado em
assembléia dentro da unidade da reclamada.
Assim, não resta outra alternativa do SINDICATO
SINPRO/BAIXADA de socorrer os professores do 3º Grau do
Ensino Superior, pos-graduação e mestrado, da instituição de
ensino SESNI/UNIG-NOVA IGUAÇU, que estão com os salários
atrasados desde 2006, a mais de 4 ano, férias + 1/3, 13º salários,
ate a presente data, não sendo cumprindo: a cláusula normativa
19ª, do acordo de 2006/2007 " O pagamento do salário do
professor deverá ser efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente ao vencido", e seus § § 1º e 2º.
Parágrafo 1º: O não pagamento dos salários no prazo estipulado
acarretará multa de 10%, sobre os salários em favor do professor
nos trinta primeiro dias de atraso e após o trigésimo dia 033% ao
dia , sobre o principal, até que a obrigação seja paga, conforme art.
412 do Novo Código Civil.
Parágrafo 2º: Para efeito de contagem do prazo citado nesta
Cláusula o Sábado é considerado dia útil.
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Nem o acordo de 2007/2008, na cláusula normativa 21ª, " O
pagamento do salário do professor deverá ser efetuado até o 5º
(quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido", e seus § § 1º e
2º.
Parágrafo 1º: O não pagamento dos salários no prazo estipulado
acarretará multa de 10%, sobre os salários em favor do professor
nos trinta primeiro dias de atraso e após o trigésimo dia 033% ao
dia , sobre o principal, até que a obrigação seja paga, conforme art.
412 do Novo Código Civil.
Parágrafo 2º: Para efeito de contagem do prazo citado nesta
Cláusula o Sábado é considerado dia útil.
Nem o acordo 2008/2009 na cláusula normativa 9ª, do acordo de
2006/2007 " O pagamento do salário do professor deverá ser
efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido",
e seus § § 1º , 2º, 3º e 4º.
Parágrafo 1º: O não pagamento dos salários no prazo estipulado
acarretará multa de 10%, sobre os salários em favor do professor
nos trinta primeiro dias de atraso e após o trigésimo dia 033% ao
dia , sobre o principal, até que a obrigação seja paga, conforme art.
412 do Novo Código Civil.
Parágrafo 2º: Para efeito de contagem do prazo citado nesta
Cláusula o Sábado é considerado dia útil.
Parágrafo 3º: O juros mencionados nesta cláusula penal serão
contados de forma simples , mês a mês, se for o caso, de forma que
o valor salarial de cada mês em atraso receba individualmente o
acréscimo.
Parágrafo 4º: Se o pagamento do salário for feito em cheque, a
entidade de ensino dará ao professor condições paras desconta-lo
dentro do prazo estabelecido por lei para pagamento, sendo certo
que o pagamento através de depósito em conta não se enquadra na
regra.
Nem o acordo de 2009/2010, na cláusula 09ª, " O pagamento do
salário do professor deverá ser efetuado até o 5º (quinto) dia útil do
mês subsequente ao vencido", e seus § § 1º e 2º.
Parágrafo 1º: O não pagamento dos salários no prazo estipulado
acarretará multa de 10%, sobre os salários em favor do professor
nos trinta primeiro dias de atraso e após o trigésimo dia 033% ao
dia , sobre o principal, até que a obrigação seja paga, conforme art.
412 do Novo Código Civil.
Parágrafo 2º: Para efeito de contagem do prazo citado nesta
Cláusula o Sábado é considerado dia útil.
Assim, ante o exposto, tem a presente ação como objeto á
condenação do réu ao cumprimento das normas coletivas
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pactuadas, com o conseqüente pagamento das obrigações e
cominações previstas, conforme exposto na fundamentação:
a)pagamento dos salários atrasados desde 2006 até presente data,
férias + 1/3, e 13º salários. conforme cláusula normativa 19ª, de
2006/2007, . conforme cláusula normativa 21ª 2007/2008, .
conforme cláusula normativa 09ª, de 2008/2009 e . conforme
cláusula normativa 09ª de 2009/2010.
Requer a V. Exa. intimação do réu, para , querendo,
contestar a presente , sob pena
de revelia e confissão,
condenando-o, a final , na satisfação dos pedidos, com os
acréscimos de juros, e correção monetária e de honorários
advocatícios, na base de 15% (quinze por cento), como previsão
legal, Lei 5584/70, 1060/50.
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas,
especificamente documental , testemunhal e depoimento pessoal da
reclamada, sob pena de confissão.
Total a ser apurado em execução. Dá á presente para efeito de
alçada o valor de R$ 50.000,00
N. Termos,
P. Deferimento.
Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2009.
Jorge Luiz Moura da Silva
O A B nº 46.489
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