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s beneficiários da ação cole�va referente ao Plano Bresser, ganha pelo Sintufrj, que Onão ingressaram com as ações individuais no prazo es�pulado pela legislação 
trabalhista, têm uma nova oportunidade de ingresso até o final de janeiro de 2021.

 
O escritório Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues, que cuida dessas ações, explicou que sua 

tese de suspensão do prazo prescricional a par�r de junho e até 30 de outubro de 2020 foi 
acatada - o que permite estender a contagem do prazo até o final de janeiro de 2021.

Para ingressar com a execução, é preciso constar da lista da ação cole�va nº 0117500-
78.1991.5.01.0025 e ter ingressado na UFRJ até junho de 1987. Isso porque, em sua defesa nas 
execuções, a UFRJ tem alegado que os servidores ingressos após junho de 1987, mesmo constando 
da lista, não têm valores a receber, já que o fato gerador do reajuste ocorreu em junho de 1987. 

 

 

 Eventuais documentos entregues de forma �sica serão desconsiderados e a execução não 
será ajuizada.

Assim, os remanescentes interessados em ingressar com a execução têm até o dia 25 de janeiro 
de 2021 para entregar a documentação, para que haja tempo de encaminhamento da ação.

Infelizmente, esse argumento da UFRJ tem prevalecido na Jus�ça do Trabalho, e causado a 
exclusão de trabalhadores ingressos após junho de 1987.

ATENÇÃO: Os documentos solicitados, IDENTIDADE, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E 
CONTRA CHEQUE, NÃO devem ser entregues de forma �sica na sede do sindicato ou no escritório 
da assessoria jurídica. Considerando a pandemia do Covid-19 os documentos somente serão 
recebidos através do e-mail 2606-sintufrj@servidor.adv.br. Em resposta aos documentos 
recebidos enviaremos email com a procuração para que possa ser preenchida e assinada.

NOVO PRAZO PARA INGRESSO 
COM EXECUÇÕES DO PLANO 
BRESSER: JANEIRO DE 2021
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