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Relatório 
de Transição

“A política desta gestão é propositiva, ativa, ética e eficiente. Portanto, para
evitar equívocos na veiculação de informações, optamos, primeiramente, por 

fazer o levantamento da situação estrutural do Sindicato, como também por receber
o material contábil da empresa que presta serviço à entidade, para, 

então, tornar as informações públicas.”

Prestando Contas

ENCARTE
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O fenômeno das 
mobilizações por meio 
das redes sociais 
arrastou multidões 
às ruas, contra 
todas as formas de 
opressão e violência. 
E sabemos que o 
momento conjuntural 
do nosso país exige 
unidade de todas as 
forças políticas para 
juntos combatermos 
os ataques contra os 
movimentos sociais 
organizados. E foi com 
essa compreensão que 
as centrais sindicais 
fecharam acordo 
histórico de paralisação 
para o dia 11 de julho.
Estamos cumprindo 
nosso papel de 
mobilização da 
categoria para que 
ela se insira nesse 
processo. Entretanto, 
observamos que ex-
diretores alinhados 
com uma minoria da 
oposição têm optado 
por combater com 
calúnias e difamação 
a atual direção. Essas 
pessoas fazem ataques 
infundados, inclusive 
tentando interferir no 
trabalho interno da 
nossa gestão, que foi 
legitimamente eleita 
pelo conjunto da 
categoria.
Embora saibamos 
que o momento é de 
muita unidade na luta, 
não podemos ficar 
omissos contra os 
ataques que sofremos, 
principalmente porque, 
como dizem os ditados 
populares, “quem cala 
consente” e “quem não 
deve, não teme”. 
Por isso é preciso 
que a categoria seja 
informada sobre 
como a última gestão 
recebeu o Sintufrj e de 
que forma ela repassou 
a entidade para a 
gestão atual.

Apresentação Direção anterior 
não fez a transição 

A gestão 2010/2012 assu-
miu a entidade com um saldo 
positivo em caixa em mais de 
R$ 600 mil e, ao sair, não teve 
a capacidade de cumprir com 
sua obrigação na apresenta-
ção de relatório de transição 
de gestão, que informasse 
os trabalhos em andamento 
e o que havia de urgência de 
interesse da categoria, assim 
como a situação financeira da 
entidade.

Com essa conduta, fica 
evidente a tentativa de criação 
de falsos elementos de crise, 
por conta da inexistência de 
transição e ausência no for-
necimento de informações im-
prescindíveis para a condução 
do Sindicato. O propósito era 
se utilizar politicamente desta 

situação precária, responsabi-
lizando a nova direção.

Em consequência do des-
respeito da diretoria anterior e 
em virtude de a nossa Carta-
Programa primar pelo princípio 
da transparência na gestão, 
nos sentimos na obrigação 
de tornar público, por meio do 
instrumento oficial de comu-
nicação do Sindicato (Jornal 
do Sintufrj), os fatos relativos 
à transição entre as direções 
da gestão 2010/2012 e a atual 
para conhecimento de toda a 
categoria. 

Podemos ser criticados 
pela demora na publicação 
deste relatório, mas a linha 
dessa gestão é trabalhar 
com base em fatos concre-
tos e não utilizar factóides 

políticos para fazer política.
A política desta gestão 

é propositiva, ativa, ética e 
eficiente. Portanto, para evi-
tar equívocos na veiculação 
de informações, optamos, 
primeiramente, por fazer o 
levantamento da situação 
estrutural do Sindicato, como 
também por receber o mate-
rial contábil da empresa que 
presta serviço à entidade, 
para, então, tornar as infor-
mações públicas.

Tanto o levantamento da 
situação estrutural como o 
fornecimento das informações 
contábeis foram tarefas árdu-
as, devido ao difícil acesso 
aos elementos necessários e 
pela demora na realização do 
trabalho do contador. 

Solicitações feitas à direção 
que encerrava o mandato 

- Saldos em contas-cor-
rentes e aplicações: cerca de 
R$ 360mil;

- Saldo em conta de resí-
duo de fundo de greve: cerca 
de R$ 55mil;

- Encontramos na sede 
do Sintufrj um aparelho de 
ar condicionado split, cuja 
condensadora foi, segundo 
informações de funcionários, 
removida para manutenção e 
nunca devolvida;

- A aparelhagem de som 
estava sob a guarda do marido 
de uma ex-coordenadora e 
somente foi devolvido após 
reiteradas solicitações da atual 
direção. O equipamento foi 
entregue incompleto; 

- Também ficou sob a guar-
da de um ex-coordenador um 
Netbook, que não foi devolvido 
até a presente data;

- Ausência de notas fiscais 
de compras de presentes 
para a festa de final de ano, 
necessárias à prestação de 

Após o processo eleitoral, 
em dezembro de 2012, a Cha-
pa Unidade na Luta protoco-
lou requerimento à direção da 
entidade, gestão 2010/2012, 
solicitando o seguinte:

 1 - Relatório financeiro 
com a situação contábil da 
entidade – Infelizmente, a 
direção não apresentou ne-
nhuma resposta sobre o item.

 2 - Relatório sobre as 

atividades da entidade que 
estivessem em curso ou pro-
gramadas para os próximos 
meses – Infelizmente a dire-
ção não apresentou nenhuma 
resposta. 

 3 - Em resposta à informa-
ção da data de posse da nova 
direção  dia 20/12/2012 para 
que fosse realizada transição 
e comemoração festiva no 
mês de janeiro – Além de não 

realizar o procedimento de 
transição, a direção anterior 
concedeu recesso a todos 
os funcionários da entidade 
do dia 18/12 ao dia 2/1/2013. 
E, após o retorno do recesso, 
foram concedidas férias a 
43% dos funcionários, o que 
dificultou muito a organização 
da entidade e a implementa-
ção das rotinas de gestão da 
nova direção.

Situação financeira e patrimonial da entidade
contas da entidade. Segundo 
informações de uma ex-
coordenadora-geral, as notas 
foram furtadas, o que inviabi-
liza a comprovação de gastos 
e sua prestação de contas. 
Estranhamente recebemos 
essa informação somente em 
janeiro. E apesar de não en-
tendermos as razões que leva-
ram essa ex-coordenadora a 
ter em sua guarda documentos 
contábeis da entidade, não 
emitiremos juízo de valor e 
caminharemos no sentido de 
adotar todas as medidas cabí-
veis para a solução do caso;

- Ausência de relatório de 
transição, conforme determina 
o Estatuto do Sintufrj, e/ou in-
formações sobre o andamento 
das ações judiciais do Sindica-
to, horários dos funcionários, 
balanço patrimonial, entre 
outras questões; 

-  Ausência de acionamento 
do seguro da entidade para 
ressarcimento de bens (com-

putador, impressora multifun-
cional, estabilizador, monitor 
cardíaco e escada em fibra 
de vidro) que foram furtados 
da entidade, o que demonstra 
descaso para com o patrimô-
nio da categoria;

- Existência de nove veí-
culos, sendo que desse total: 
quatro encontram-se suca-
teados, um em péssimas 
condições de utilização e os 
demais sem a devida manu-
tenção preventiva e corretiva, 
que estão sendo realizadas 
somente pela atual gestão; 

- Existência de faturas 
elevadas da Nextel por débitos 
decorrentes de utilização de 
telefones celulares por ex-di-
retores da gestão 2010/2012 e 
funcionários da entidade, que 
não fizeram a transferência da 
titularidade de suas linhas e 
continuaram a utilizar o serviço 
mesmo após o fim do manda-
to. O ônus do pagamento foi 
repassado à categoria.  

PRESTANDO CONTAS
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– Contrato de prestação 
de serviço com empresa de 
organização de eventos no 
valor total de R$ 216 mil, com 
data de assinatura no dia 
27/9/12 e com pagamento da 
assinatura do contrato reali-
zado em 10/12/12, com entra-
da no valor de R$ 54.000,00 
e o restante dividido em 12 
vezes de R$13.500,00, ou 
seja, logo após o resultado 
da eleição e com cláusulas 
que inviabilizavam a  rescisão 
contratual, já que impôs o 
pagamento de multa pesada.

Ao avaliarmos os pos-
síveis prejuízos financeiros 
para a entidade (se fosse 
rescindido teríamos que pa-
gar 50% das parcelas a ven-
cer, ou seja, R$148.500,00. 
Já haviam sido pagos R$ 
67.500,00), não nos restou 

Fatura de plano de saú-
de – A gestão anterior in-
formou no Jornal do Sintufrj 
1010 que deixou a festa de 
confraternização de 2013 
financeiramente garantida 
por um projeto aceito pela Lei 
Roaunet, cujo valor aprovado 
era R$ 350 mil, e outro projeto 
no Ministério da Cultura para 
capitalização de recursos na 
ordem de R$ 1,2 milhão. 

Temos que analisar al-
guns pontos importantes: ao 
nos informarmos sobre os 
projetos citados, constata-
mos, em conjunto com a fun-
cionária que detém a senha 
de acesso ao sistema, que 
nenhum deles está aprovado. 

Serviços e contas a pagar
PRESTANDO CONTAS

Portanto, inexistem recursos 
para realização de eventos.

Além disso, tais projetos 
mesmo que fossem aprova-
dos, não disponibilizariam 
recursos diretamente para 
o Sintufrj, mas sim um cré-
dito em incentivos fiscais 
concedidos pelo governo a 
ser oferecido às empresas 
que disponibilizariam os 
recursos para realização 
dos eventos, e que poste-
riormente se beneficiariam 
abatendo do pagamento de 
seus impostos o valor que 
investiram no Sintufrj. 

Portanto, a operação, 
mesmo quando aprovada, 
ainda dependeria de parce-

rias com a iniciativa privada. 
Não se deixou uma “caixa 
com dinheiro”, mas sim uma 
expectativa de uma “caixa 
vazia” para se encher com 
dinheiro a ser captado.

A gestão anterior omitiu 
da categoria que deixou de 
pagar faturas da Amil no mês 
de dezembro, quando, coin-
cidentemente, aconteceu a 
festa de confraternização de 
fim de ano de 2012, que teve 
a grande participação do 
grupo Monobloco ao custo 
de cerca de R$ 200 mil. A 
direção anterior optou por 
prorrogar a fatura do plano 
de saúde dos que utilizam 
o serviço para ter recursos 

para realização da festa, pe-
nalizando a categoria e ainda 
deixando como “herança” 
para a nova gestão dívidas 
de quase R$1 milhão. 

Recebemos de membros 
da categoria filmagem de 
uma empregada do Sintufrj 
enchendo seu carro parti-
cular de brindes e caixas 
fechadas com materiais não 
identificados, justamente no 
dia em que os empregados 
do Sintufrj estavam todos 
de folga. A funcionária argu-
mentou que o conteúdo das 
caixas e as demais coisas 
que levava eram brindes 
para a festa de fim de ano 
dos empregados do Sintufrj. 

Contratos encontrados
alternativa a não ser ajustar 
os valores pagos mensal-
mente para que a prestação 
fosse pagável (apesar da difi-
culdade) e não ultrapassasse 
o prazo de nosso mandato.  

– Contrato de prestação 
de serviço com advogado 
criminal para acompanhar o 
inquérito policial contra um 
sindicalizado e ex-diretor, 
processo esse que foi uti-
lizado durante a campanha 
eleitoral para difamar a 
chapa e o ex-diretor, mesmo 
sendo de conhecimento des-
sas pessoas que o inquérito 
já estava arquivado POR 
INEXISTÊNCIA DE CRIME 
desde o dia 18/6/2012. Foi 
realizado o pagamento men-
sal no valor de R$ 3.000,00 
por prestação de serviço 
inexistente. Nossa iniciativa 

Atualmente o custo para 
manutenção da folha salarial, 
incluídos os  encargos, ultra-
passa o percentual de 60% 
da arrecadação do Sintufrj, 
cujo custo encontra-se no 
patamar de R$ 550 mil.

Tal fato é um grande desa-
fio para a gestão, pois o com-
prometimento do orçamento 
da entidade para custear 

Custo da folha de pagamento dos empregados do Sintufrj

foi convocar o advogado e 
encerrar o contrato.

– Contrato com a em-
presa para realização de 
serviços periciais – Consistia 
na prestação de serviços de 
assistência técnico-pericial 
no valor de R$ 2 mil mensais, 
porém, só localizamos a pro-
posta técnica comercial sem 
o contrato formalizado. Por 
entendermos  que esse ser-
viço de perícia é de grande 
relevância para dar suporte 
aos interesses da categoria 
nas questões que envolvem 
divergências na avaliação 
pericial entre a UFRJ e seus 
trabalhadores, buscamos 
contato para obtenção de 
relatório das atividades de-
senvolvidas. Mas como não 
tivemos êxito, fomos obriga-
dos a cessar o pagamento 

por falta de clareza nos 
serviços já realizados e pela 
ausência do instrumento 
jurídico (contrato) celebrado 
entre as partes.

– Contrato com a empre-
sa de publicidade – Contrato 
para veiculação de propa-
gandas comerciais sobre 
o Sintufrj na televisão ao 
custo de R$ 120.310,00, 
sendo certo que as quatro 
últimas parcelas venceram 
em 2013, portanto, após 
o término do mandato da 
gestão anterior.

–  Afirmamos ainda que 
estamos promovendo a re-
visão de mais alguns contra-
tos para que permaneça em 
curso somente o que for de 
relevância para a categoria 
e tenha sua regular consti-
tuição na forma da lei.
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somente os empregados afe-
ta substancialmente a saúde 
financeira do Sindicato. Além 
disso, tal nível de comprome-
timento orçamentário prejudi-
ca a condução de projetos de 
interesse e relevância para a 
categoria.

Inclusive esta constata-
ção já foi feita pela auditoria 
externa no ano de 2010, que 

apurou que as despesas 
com pessoal no período de 
2004 a 2009 tiveram um 
crescimento superior ao das 
receitas da entidade, sendo 
certo que nenhuma medi-
da foi adotada na gestão 
2010/2012 para o controle da 
situação, caminhando a en-
tidade para impossibilidade 
de manutenção da dinâmica 

atual nessa relação. 
Importante destacar ain-

da que membros da diretoria 
anterior assinaram contrato 
coletivo de trabalho que 
desrespeitou o art. 67 do Es-
tatuto, além de não obedecer 
às deliberações de anulação 
e construção de um novo 
contrato, como estatuído no 
X Consintufrj.   

GESTÃO UNIDADE NA LUTA
2012/2014
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O Sintufrj informa que 
mais de mil pensionistas 
constam como beneficiários 
de ação judicial coletiva que 
moveu contra a UFRJ. Mas 
somente os pensionistas 
que não aderiram ao acordo 
proposto pelo governo. 

Na ação foi reconheci-
do o direito aos atrasados 
referentes ao reajuste de 
28,86% que deixou de ser 
pago no período de janeiro 
de 1993 a junho de 1998. 

O Sintufrj, autorizado 
pela lei e pela jurispru-
dência, vem real izando 

Ações judiciais
Embora a gestão anterior 

não tenha passado relatório 
contendo a listagem dos 
processos em andamento e 
a real situação de cada um 
deles, esta direção, sabendo 
da ansiedade da categoria 
por uma solução, realizou 
reunião com o corpo jurídico 
da entidade exigindo empe-

nho de todos para execução 
da ação dos 3,17%, princi-
palmente porque se tornou 
uma ação individualizada, 
o que exige mais trabalho 
e infraestrutura para o seu 
acompanhamento. 

É importante registrar 
que enfrentamos dificulda-
des de acesso aos proces-

sos, porque em janeiro foram 
concedidas férias a 43% da 
força de trabalho do Sindi-
cato, e entre eles estava o 
responsável pelas ações ju-
diciais coletivas. Queremos 
ainda lembrar que essa ação 
foi objeto de manipulação 
eleitoreira, com promessas 
de pagamento em 90 dias, 

e por essa razão estamos 
com um corpo técnico inde-
pendente acompanhando a 
movimentação da ação. 

Passado esse período 
turbulento de transição, 
tendo que trocar a roda do 
carro em movimento, esta 
diretoria apresenta sobre as 
ações judiciais o seguinte:

Ação dos 3,17% 
A preocupação que assola 

a maioria dos sindicalizados 
e que faz parte da Carta-
Programa desta gestão são 
as ações judiciais coletivas 
intentadas pelo Sintufrj, em 
especial a dos 3,17%.

Primando pela transpa-
rência, esta gestão não está 
medindo esforços para dar 
todo o suporte necessário 
à condução das ações, por 
isso se faz necessário prestar 
esclarecimentos a respeito da 
mesma, em linhas gerais.

Sobre a ação: basicamen-
te houve a implementação do 
índice reconhecido na deci-
são judicial nos contrache-
ques da categoria, restando 
a execução dos atrasados.

O processo seguiu seus 
trâmites normais e foi defla-
grada a execução coletiva 
pelo Sintufrj, onde a UFRJ 
apresentou embargos à exe-
cução, alegando excesso de 

execução. 
Após o decurso proces-

sual, foi proferida senten-
ça, ratificada pelo Tribunal, 
julgando ser impossível a 
execução proposta (de forma 
coletiva), determinando que 
as execuções sejam feitas de 
forma individual,

Atualmente, a execução 
coletiva encontra-se com re-
curso objetivando a modifica-
ção da decisão para que seja 
possível o prosseguimento da 
execução integral na forma 
proposta.

Durante esse período, a 
gestão anterior veiculou aos 
sindicalizados a opção de 
assinatura de um “suposto 
acordo” que possibilitaria o 
recebimento dos valores atra-
sados no “prazo de 90 dias”.

Esclareça-se aqui que, 
após a análise dos documen-
tos assinados por parte da 
categoria, verificou-se que 

não existia qualquer base 
legal ou judicial para afirmar 
que o Termo de Opção seria 
um acordo celebrado entre 
a UFRJ e o Sindicato e, sim, 
uma autorização para propo-
situra de execução individuali-
zada baseada na renúncia de 
valores por parte do optante.

Sendo assim, para as pes-
soas que assinaram o Termo 
de Opção, que, entenda-se 
mais uma vez, não foi acor-
do, foi proposta a execução 
individualizada, que é uma 
nova ação sujeita a todos os 
trâmites impostos pelo judici-
ário, o que implica a impos-
sibilidade de veiculação de 
prazo para sua conclusão e, 
consequentemente, promes-
sas de recebimento no prazo 
de 90 dias. 

Apesar da atual gestão 
ser contrária à renúncia de 
direitos pelo trabalhador, a fim 
de se viabilizar a execução de 

forma individual iniciada na 
gestão anterior, esta direção 
decidiu instalar na sede do 
Sintufrj o Departamento de 
Gestão de Processos, dispo-
nibilizando atendimento diário 
a todos os sindicalizados, no 
local e através de contato 
telefônico e/ou e-mail, sobre 
as inúmeras ações individuais 
já propostas, bem como as 
que ainda serão distribuídas. 
Para isso, será necessária a 
estruturação de uma força-
tarefa para atuar na fase 
administrativa (contato com 
os sindicalizados para cap-
tação de documentos), como 
também na interposição e 
acompanhamento das ações.

Os sindicalizados que não 
assinaram o já citado Termo 
de Opção deverão aguardar 
o recurso, interposto ao Su-
perior Tribunal, nos autos da 
execução coletiva, conforme 
exposto anteriormente.

28,86% - Pensionistas
judicialmente a apuração de 
valores devidos dos atrasa-
dos através de ações com a 
indicação dos pensionistas 
como beneficiário final, sen-
do necessário, agora, a de-
vida identificação para que, 
no final, eles possam rece-
ber direta e pessoalmente 
a requisição de pagamento 
junto ao Banco do Brasil ou 
Caixa Econômica Federal.

Para dar  prossegui -
mento aos processos que 
buscam o pagamento pela 
UFRJ, vem sendo exigida a 
identificação pessoal para 

conferência pelo juiz. E, 
em breve, convocaremos 
os pensionistas para apre-
sentação dos documentos 
que se fazem necessários.

 Para esclarecimento 
de dúvidas, informamos 
que se encontra instalado 
na sede do Sintufrj o De-
partamento de Gestão de 
Processos, disponibilizan-
do atendimento diário aos 
sindicalizados, realizado no 
local ou através de contato 
telefônico e/ou e-mail.

Esclarecemos que o 
advogado da causa, André 

Viz, é assessor jurídico do 
Sintufrj.  

No ato da convocação, e 
se for recebida por herdei-
ros de pensionista/benefi-
ciário que tenha falecido, 
os herdeiros deverão entrar 
em contato ou comparecer 
ao Sintufrj informando o 
nome e o CPF do pen-
sionista para obter mais 
informações.

Telefones de contato 
são: (21) 3194-7100 ou 
3194-7124.

E-mail: acoesjudiciais@
sintufrj.org.br.
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