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No decorrer de dois anos a assessoria jurídica do Sintufrj, o escritório Cassel Ruzzarin, 
promoveu a execução do passivo dos 26,06% (Plano Bresser) para os sindicalizados 
que optaram por fazê-lo pelo Sintufrj.

Para adiar ao máximo que recebêssemos esse direito, ao longo desse período a Advocacia 
Geral da União (AGU) entrou com uma série de recursos dentre os quais ques�onando os 
valores apresentados dos processos, apesar dos cálculos encaminhados pelo Sintufrj terem 
sido feitos pela própria UFRJ. 

Cabe ressaltar que referente à estas execuções, que já se encontram em fase de pagamento, 
até o momento foram expedidos precatórios os quais foram inscritos no orçamento do ano de 
2021, e, portanto, com prazo para quitação até dezembro de 2021, nos termos da Cons�tuição 
Federal, podendo, contudo, sem impedimento, ocorrer em data anterior.

Mas finalmente alguns processos chegaram à fase final e todos os recursos protelatórios da 
AGU foram derrotados e começou a sair as ordens de pagamento dos RPVs e precatórios.

Além dos precatórios, Requisições de Pequeno Valor (RPVs), também foram autuadas, e em 
seguida terão os seus valores requisitados para pagamento, o qual deve ocorrer em até 60 
(sessenta) dias da data em que a verba foi requisitada.

Os beneficiados nos processos que já estão para pagamento serão no�ficados através de e-
mail ou telegrama do escritório da assessoria jurídica do sindicato.

h�ps://pje.trt1.jus.br/consultaprocessual/home

  Quem não �ver o número do seu processo ou caso tenha dúvidas quanto da tramitação 
processual devem ser enviadas para a assessoria jurídica através do e-mail:

  Quem �ver o número do seu processo entra no site abaixo e acompanhe o andamento.
Através de consulta direta com o número do processo pelo link 

IMPORTANTE: os servidores podem acompanhar a tramitação do seu processo da seguinte forma:

PARA TIRAR ESSAS E OUTRAS DÚVIDAS O SINTUFRJ FARÁ UMA LIVE NA 

PRÓXIMA QUARTA-FEIRA, DIA 7 DE OUTUBRO, ÀS 14 HORAS.

NÃO PERCA!!!

Com a mudança, eu posso me aposentar?
Quem tem direito a esta contagem especial?

Eu posso pedir abono permanência?
Isso atinge a quem já está no abono permanência?

Como devo proceder?
O que o sindicato irá fazer?
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COMEÇAM A SAIR AS PRIMEIRAS ORDENS DE PAGAMENTO 
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