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O Núcleo dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais do Sintra-
jud tem o prazer de convocá-los (as) para participar da Reunião 
do mesmo,  dia 22/08/2013 (5ª feira), às 14h30, no auditório do 
SINTRAJUD/SP (R: Antonio de Godoy, nº 88 – 15ª and).
Essa reunião terá como pauta os seguintes temas:
a) Conojaf; b) PJE (TRT); c) Aposentadoria Especial; d) Infor-
mação sobre os quintos; e) Abono de permanência; f)  Cen-
tral de mandados-JF (Osaco/Sto André, Mauá, P. Prudente); g) 
Agressões a OJAF’s  em serviço; h) Outros assuntos de interesse 
dos OJAFs.
Erlon Sampaio de Almeida
Diretor Executivo Sintrajud e Coordenador do Núcleo dos  OJAFs
Ivo Oliveira Farias - Diretor Executivo Sintrajud
Neemias Ramos Freire - Coordenador do Núcleo dos  OJAFs

Convocatória
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(Melqui), Cleber Borges de Aguiar, Erlon Sampaio, Fausta Camilo de Fernandes, José Carlos Sanches, José Dalmo, Henrique Costa, 
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Sintrajud inaugura nova 
subsede da Baixada Santista 

Detalhe da fachada da nova subsede do Sintrajud em 
Santos. A festa de inauguração ocorre no próximo 
dia 17 de agosto, às 15h, na rua Adolfo Assis, 86, Vila 
Belmiro. Confirme sua participação no evento até o 
dia 15, por meio do e-mail: sintrajudsantos@uol.com.
br ou pelo telefone (13) 3271-9114, com Marcelo.

A juíza em auxílio à Pre-
sidência do Tribunal Regio-
nal Federal, Noemi Martins, 
aceitou a reivindicação da 
categoria de discutir a revi-
são dos valores da tabela de 
custeio do plano de saúde 
dos servidores, magistra-
dos e dependentes da justiça 
federal. “A negociação está 
aberta”, ressalta a magistra-
da. O Sintrajud questiona a 
forma como estão distribuí-
dos os valores na tabela ela-
borada pela administração 
do Tribunal. 

Noemi recebeu os diri-
gentes da entidade, Cléber 
Borges Aguiar e Dalmo Du-
arte, no gabinete do 4º an-
dar do TRF. O advogado do 
jurídico do Sindicato, César 

TRF-3 aceita discutir tabela de 
custeio do plano de saúde

Juíza em auxílio à Presidência do Tribunal afirma que negociação está aberta

Por Lúcia Rodrigues

Lignelli, acompanhou os 
sindicalistas na reunião. “Os 
servidores que ganham me-
nos, são prejudicados por 
essa tabela. Queremos re-
verter isso”, frisa Dalmo. 

O diretor geral do TRF, 
Amelino Custódio, o Lino, 
que também participou da 
reunião, afirma que os cál-
culos podem ser refeitos a 
qualquer momento. “Não 

tem porque não rever.” O 
diretor da Umed, o advoga-
do Washington Luiz Valério 
Fernandes, responsável pela 
elaboração da tabela, tam-
bém participou da conversa. 

Os dirigentes Cléber Borges Aguiar e Dalmo Duarte durante reunião com a juíza Noemi Martins 

Joca Duarte

Servidores do TRT-2 debatem 
organização do trabalho

Ennio Brauns

O diretor do Sintrajud Henrique Sales intervém na assembleia

Os trabalhadores debate-
ram a pauta dupla e assistên-
cia ao juiz substituto. O Sin-

trajud vai divulgar boletim 
específico sobre os dois temas 
para aprofundar o assunto.

Esses diretores 
são o elo de 

ligação entre 
o Sindicato e 
os locais de 

trabalho.
Seu papel é 

fundamental 
para canalizar 
as demandas 
da categoria, 

para a direção 
da entidade.

Vem aí a 
eleição 
para a 

diretoria 
de base

Fique atento. 
Participe!

Divulgação
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Além de eleger representantes, 13 titula-
res e seis suplentes, para a plenária extra-
ordinária da Fenajufe, que ocorre em Bra-
sília nos dias 23, 24 e 25 de agosto, e que 
vai debater o plano de lutas da categoria, a 
assembleia de servidores também ratificou 
por unanimidade a filiação do Sintrajud à 
Federação.

A servidora do TRF Ana Luiza de Fi-
gueiredo Gomes explica que a ratificação 
da filiação é necessária porque a Fenajufe 
não possuía registro junto ao Ministério 
do Trabalho. 

Segundo o coordenador do Sintrajud, 
Adilson Rodrigues, há 31 sindicatos no país 
ligados à Federação. “A Fenajufe cumpre o 

importante papel de organização da classe”, 
enfatiza o dirigente.

Os delegados eleitos em todo o país vão se 
reunir na plenária da entidade, para aprovar 
o plano de lutas da Federação para o próxi-
mo período, de acordo com o coordenador 
do Sindicato, Tarcísio Ferreira.

Ele relembra que no congresso da catego-
ria, que ocorreu em abril passado, não foi 
votado o plano de lutas. Por isso, será apro-
vado na plenária extraordinária, que acon-
tece no final do mês. 

“Queremos que nossa data-base seja res-
peitada. Vamos lutar para garantir a anteci-
pação das parcelas de 2014 e 2015”, destaca 
o sindicalista. (LR)

Plenária da Fenajufe vai aprovar 
plano de lutas para próximo período 

Fotos: Jesus Carlos

A pauta de reivindicações da categoria foi 
aprovada por maioria esmagadora na as-
sembleia do Sintrajud, que ocorreu no úl-
timo dia 3, na sede da entidade. Nenhum 
voto em contrário foi registrado, apenas 
uma abstenção.

A defesa da data-base e a antecipação das 
parcelas de 2014 e 2015 são o carro-chefe 
da campanha emergencial aprovada pelos 
trabalhadores do judiciário. Leia abaixo (no 
box) a pauta de reivindicação completa que 
será defendida pela direção do Sindicato.

O coordenador do Sintrajud, Tarcísio Fer-
reira, destaca que a data-base da categoria 
vem sendo desrespeitada há anos pelo judi-
ciário e que essa situação só será revertida 
com a mobilização dos trabalhadores. “A 
união dos servidores é fundamental para ga-
rantirmos essa vitória.”

A servidora do TRE, Raquel Morel, con-
corda que a mobilização é decisiva para o 
avanço nas conquistas. Ela considera que a 
plenária da Fenajufe, que ocorre nos próxi-
mos dias 23, 24 e 25, em Brasília (leia ma-
téria abaixo), será importante para o for-
talecimento da luta da categoria. “É muito 
importante porque vai garantir que a luta 
pela data-base se amplie com outras catego-
rias (do funcionalismo público).”

União
Para a diretora do Sintrajud, Inês de Castro, as 

manifestações de rua que ocorreram pelo país 
no mês de junho, organizadas pelo MPL, o Mo-
vimento Passe Livre, e pela CSP-Conlutas dei-
xam claro que a mobilização faz a luta avançar.

“Desde junho, a conjuntura do país mudou. 
Começou por causa do aumento da passagem, 
mas os 20 centavos foram só a gota d’água. A 
população passou a exigir educação e saúde 
no padrão Fifa”, enfatiza. 

Para Inês, essas mobilizações proporcio-
naram a realização do dia nacional de luta, 
que ocorreu no dia 11 de julho. “Até os tri-
bunais suspenderam o expediente”, relem-
bra a dirigente.

Francisco Antero Mendes Andrade, da di-
retoria de base do Sintrajud, propôs que os 
servidores do judiciário se unam à manifesta-
ção do próximo dia 14, convocada pelo MPL, 
contra a corrupção no Metrô.

Servidores aprovam pauta da 
campanha salarial emergencial

Defesa da data-base e antecipação das parcelas de 2014 e 2015 são o carro-chefe das reivindicações

Por Lúcia Rodrigues

1 - Respeito à data-base

2 - Antecipação das parcelas de 2014 e 
2015 

3 - Correções do reenquadramento da 
lei 12.774/2012

4 - Aprovação do PL 319/2007, que resgata 
o AQ para técnicos com nível superior

5 - Criação de Comissão Interdisciplinar 
de Carreira

6 - Aumento nos valores dos benefícios

7 - Pagamento dos passivos

Pauta

Acima, mesa da assembleia faz minuto de silêncio em memória do ator Fernando Cândido, que 
morreu no Rio de Janeiro depois de ter inalado gás lacrimogêneo durante manifestação contra o 
governador Sérgio Cabral. Na sequência, servidores votam proposta do Sintrajud, no último dia 3 



4 - Jornal do Judiciário Quinta-feira, 8 de agosto de 2013

Iniciada em maio, a reforma do prédio do TRT-
2 na av. Rio Branco está afetando a saúde e o coti-
diano dos cerca de 130 servidores que trabalham 
no local. Oficialmente, a reforma está prevista 
para durar 15 meses, mas servidores dizem que o 
prazo pode ser estendido para dois anos.

Além dos problemas respiratórios e alérgicos 
por conta da poeira decorrente da reforma, exis-
te muito receio com o funcionamento dos dois 
elevadores que operam no prédio. Relatos des-
crevem que é comum os equipamentos pararem 
entre os andares, e que vários servidores já ma-
chucaram os braços tentando segurar a porta.

Já houve casos em que o cheiro de queimado 
no elevador obrigou os usuários a descerem to-
das as escadas do prédio. A situação já estava as-
sim antes da reforma, mas  ficou mais grave com 
o início das obras. Isso porque usam o mesmo 

Reforma no TRT-2 da avenida Rio Branco 
afeta cotidiano e saúde dos servidores

Sintrajud requer à presidência do TRT-2 eliminação dos fatores de risco no local de trabalho

Por Carlos Eduardo Batista elevador os usuários, os trabalhadores do prédio 
e os materiais usados na reforma.

Segundo servidores ouvidos pela reportagem, 
o ideal seria que a reforma acontecesse sem que 
o prédio estivesse funcionando, principalmente 
pela integridade física dos trabalhadores.

Por duas vezes, uma nuvem de poeira tomou 
conta do prédio, e todos saíram com os cabelos 
cheios de pó e a garganta seca. Vários colegas 
estão apresentando problemas respiratórios por 
conta da reforma.

O Sintrajud protocolou requerimento ad-
ministrativo na presidência do TRT-2, pedin-
do a eliminação dos fatores de risco, se não 
for possível a suspensão do expediente até o 
final da reforma.

Para o coordenador do Sintrajud, Tarcísio Fer-
reira, se não houver resposta da administração 
outras medidas deverão ser tomadas, inclusive 
com a mobilização dos trabalhadores do local. 

Fotos: Jesus Carlos

Fotos: Jesus Carlos

O projeto de lei 4330 do deputado fede-
ral Sandro Mabel (PR-GO), que permite a 
terceirização de qualquer serviço, deve ser 
votado este mês na Câmara dos Deputados, 
em Brasília.

Se for aprovado, vai penalizar ainda mais 
os trabalhadores. Todas as funções vão po-
der ser terceirizadas, amparadas por lei. Nin-
guém estará a salvo. Inclusive, os trabalha-
dores do judiciário. Além da terceirização do 
serviço operacional, que já ocorre, as demais 
atividades executadas pelos servidores pú-
blicos também vão entrar na mira. 

A diretora do Sintrajud, Angélica Olivieri, 
afirma que na prática já há pessoas fora do 
quadro que executam trabalho de servidores. 
“Além de estagiários, há prestadores de servi-
ço que cumprem penas alternativas realizan-
do trabalho que deveria ser executado exclu-
sivamente por servidores públicos”, frisa. Para 
a diretora, a ausência de concursos públicos é 
a principal responsável por essa situação.  

Ela teme que outro projeto de lei comple-
mentar, o 248/98, de iniciativa do governo 
Fernando Henrique Cardoso, que na prática 
propõe o fim da estabilidade dos servidores 
públicos, avance. O projeto está pronto para ir 

CSP-Conlutas participou do ato que ocorreu, nesta terça, 6, na avenida Paulista, para barrar aprovação do texto  

Por Lúcia Rodrigues

Câmara vota este mês projeto que libera terceirização

Precarização
O Brasil tem aproximadamente 10 milhões 

de trabalhadores terceirizados. Estudo do Die-
ese, o Departamento Intersindical de Estatís-
ticas e Estudos Socioeconômicos, aponta que 
o terceirizado ganha 27% a menos, apesar de 
trabalhar três horas a mais por semana, do que 
o trabalhador contratado pela CLT.

Na última terça-feira, 6, a CSP-Conlutas par-
ticipou de uma manifestação na avenida Pau-
lista, convocada pelas centrais sindicais, para 
barrar o projeto que libera a terceirização.

Os servidores do judiciário também partici-
param de atos setoriais, um em frente ao Fó-
rum Pedro Lessa, também na avenida Paulista, 
e outro, no Tribunal Regional Eleitoral. A par-
ticipação nas manifestações foi aprovada pela 
assembleia da categoria do último dia 3. 

à votação no plenário da Câmara. A conjun-
ção desses dois projetos pode ser fatal para os 
servidores públicos. 

“Ano passado, no meio da nossa greve, a 
Dilma desengavetou esse projeto. Se for 
aprovado, qualquer um poderá ser demitido. 
Esses dois projetos fazem parte da política 
do Banco Mundial para o judiciário”, alerta 
a sindicalista.

À esq., processos são empilhados em salão 
após o início da reforma. Na sequência, servidora 
trabalha em meio ao pó e inúmeros processos. À 
dir., o coordenador do Sintrajud, Tarcísio Ferreira, 
verifica situação dos servidores. Acima, trabalhador 
ergue parede em uma das salas em reforma.

Servidores participam do ato no saguão do TRE

CSP-Conlutas participou do ato na avenida 
Paulista, convocado pelas centrais sindicais, para 
barrar aprovação do projeto que libera terceirização
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Enquanto o Sintrajud vem buscando as-
segurar judicialmente a quitação do passi-
vo dos Quintos, com processo já em fase de 
execução, o TRF-3 requereu à União recursos 
para pagar administrativamente o débito. É o 
que consta na pré-proposta orçamentária do 
TRF-3 para 2014.

Na proposta é possível verificar o valor que 
cada servidor tem para receber em Quintos 
e outros passivos. “Os valores estão atualiza-
dos até dezembro de 2012. Tudo indica que a 
administração já tinha os cálculos, mas se ne-
gou a repassar ao sindicato, mesmo depois 
de reiterados pedidos”, diz Cléber Borges 
Aguiar, diretor do Sintrajud e da Fenajufe.

Ele explica que se a administração houves-
se se empenhado em apresentar os cálculos 
antes, o processo judicial poderia estar em 
estágio mais avançado, até mesmo com os 
precatórios já expedidos. Com os cálculos em 
mãos, não seria necessário partir de milhares 
e milhares de fichas financeiras, que demo-
raram a ser integralmente fornecidas, nem 
contratar uma empresa para fazer os cálculos 
a partir delas, com todas as dificuldades. 

Além disso, o agravo interposto pela AGU 
questionando o pagamento em folha su-
plementar atrasou também o andamento 
da ação, já que os cálculos relativos aos 
servidores da Justiça do Trabalho já haviam 

Após negar cálculos ao Sintrajud, TRF-3 inclui 
Quintos em proposta orçamentária

Possibilidade
Considerando o reconhecimento expresso 

da dívida pelo tribunal, o sindicato estuda tam-
bém a possibilidade de ajuizar ação que possa 
contemplar servidores não abarcados na ação 
ajuizada em 2004. Decisão recente do STJ, julga-
da sob o rito dos recursos repetitivos, firmou en-
tendimento de que o prazo prescricional para a 
cobrança dos Quintos é interrompido com o ato 
administrativo que reconhece o direito, ficando 
suspenso até a apuração e pagamento do valor 
devido. Em um primeiro momento, a tese seria 
aplicável aos servidores da JF, pois o Conselho 
Justiça Federal (CJF) já reconheceu expressa-
mente o direito ao passivo em questão. Nesse 
sentido, a inclusão dos Quintos na proposta or-
çamentária do tribunal significa na prática uma 
confissão de dívida.

Novas informações serão veiculadas nos meios 
de comunicação do Sintrajud. Acompanhe.

sido fornecidos pela administração, e já es-
tão homologados.

O Sintrajud está examinando os cálculos 
constantes da proposta orçamentária do 
TRF-3, e aponta que eventual diferença com 
relação aos valores apresentados no proces-
so pode decorrer de critérios distintos de 
cálculo de juros em débitos administrativos 
e em débitos judiciais. 

Informe do JurídIco

Defesa intransigente dos direitos da categoria: 
compromisso do Jurídico do Sintrajud

O Departamento Jurídico do Sintrajud é um 
dos eixos principais de atuação da entidade, com 
destaque nacional no debate de teses jurídicas 
no meio sindical, e acumula uma série de vitórias 
na defesa dos direitos da categoria. Atuando tan-
to na via administrativa quanto na via judicial, o 
departamento acompanha mais de 2 mil proces-
sos, que vão desde expedientes administrativos 
individuais, no pleito de direitos básicos ou em 
questões disciplinares, até ações no Supremo Tri-
bunal Federal, na exigência do cumprimento de 
direitos previstos na Constituição.

A assistência jurídica compreende ações cole-
tivas e também individuais, nas questões atinen-
tes à vida funcional dos servidores e a aspectos 
remuneratórios. O sindicato não cobra honorá-
rios dos servidores.

O Sintrajud dispõe de um corpo próprio de 
advogados, com experiência em direito cons-
titucional e administrativo, entre outras áreas. 
Os advogados da entidade atuam no acompa-
nhamento de todas as ações patrocinadas pelo 
sindicato, administrativa e judicialmente, na ela-

boração de requerimentos, pareceres, minutas, 
e expedientes de modo geral, além de assesso-
rarem a direção da entidade nas negociações 
com as administrações. Também atendem os 
sócios em plantões diários, de segunda a sexta, 
das 10 às 18 horas. Para ser atendido, basta que 
o servidor filiado entre em contato por telefone 
e agende um horário.

Além disso, o Sintrajud também dispõe de as-
sessoria jurídica em Brasília, com atuação admi-
nistrativa e judicial perante os conselhos e tribu-
nais superiores, assim como na Seção Judiciária 
do Distrito Federal.

Para verificar as principais ações coletivas pa-
trocinadas pelo sindicato, e seus andamentos, 
acesse na internet o link a seguir: http://www.
sintrajud.org.br/conteudo/conteudo.
php?cod=15.

Na próxima edição será apresentado um 
quadro descritivo das principais ações de 
interesse da categoria.

A sustentação de uma estrutura à altura dessa 
tarefa depende de cada um de nós. Seja filiado.

Trabalhadores exigem da Justiça cumprimento de seus direitos



O que são os Quintos?
A lei 8.112/90 previa, em sua redação 

original, a incorporação de funções gratifi-
cadas à remuneração dos servidores, com 
integração aos proventos de aposentado-
ria, na proporção de um quinto por ano de 
exercício na função, até o limite de cinco 
quintos.  Daí a denominação de “Quintos”. 

O que é a ação dos Quintos?
A ação pleiteia o reconhecimento judicial 

do direito à incorporação dos Quintos até o 
advento da Medida Provisória (MP) nº 2224, 
de 04/09/2001, e o pagamento dos valores 
retroativos. Os servidores só puderam incor-
porar os quintos até abril de 1998, quando 
o direito foi extinto. Com a edição da MP nº 
2225/2001, surgiu a tese da possibilidade 
de incorporação de novos quintos, que foi 
defendida pelas entidades sindicais, inclusi-
ve o Sintrajud, e acolhida no âmbito admi-
nistrativo dos tribunais superiores, de modo 
que desde 2005 os tribunais passaram a 
incorporar os valores devidos aos salários 
dos servidores. Diante disso, a ação ajui-
zada pelo Sintrajud, que tramita na Justiça 
Federal de São Paulo, busca a cobrança dos 
valores retroativos que ainda não foram qui-
tados pelo Poder Público. 

Quem está na ação dos Quintos?
Estão no processo todos os servidores fi-

liados ao Sintrajud em janeiro de 2004 (épo-
ca do ajuizamento da ação). Contudo, so-
mente os servidores que exerceram funções 
comissionadas (FCs) ou cargos em comissão 
(CJs) entre 1998 e 2001, e que não tinham os 
cinco quintos dessas funções já incorpora-
dos, têm direito a receber as diferenças.

Como está o processo?
Desde o ajuizamento da ação, muitas de-

cisões confirmaram o direito dos servido-
res à incorporação dos quintos. O processo 
do Sintrajud não foi diferente. O Sindica-
to obteve vitória em todas as instâncias. 
A demanda tramita perante a 22a Vara 
Federal de São Paulo sob o n. 0000292-
57.2004.403.6100. 

Apesar de ajuizada a ação em 2004, a 
sentença transitou em julgado apenas em 
2011, em razão de todos os recursos (ape-
lação, agravo, recurso especial) que foram 
interpostos pela União, através da Advoca-
cia-Geral da União (AGU). Após o julgamen-
to, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

do recurso especial interposto pela AGU, 
os autos retornaram à Vara de origem, ten-
do o Sintrajud iniciado os procedimentos 
para a execução da sentença.

Como está a execução?
Tão logo iniciada a fase de execução, o 

Sintrajud requereu que os tribunais forne-
cessem os valores devidos aos servidores 
e todos os dados necessários. No entanto, 
essas informações não foram apresenta-
das rapidamente pelas administrações, 
notadamente quanto ao Tribunal Regio-
nal Federal da 3ª Região (TRF-3) e à Justiça 
Federal de São Paulo (JF/SP). O juízo de-
terminou o desmembramento do proces-
so por tribunais, para melhor organização 
da execução.

No caso dos servidores do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), 
no período de alguns meses, o juízo ex-
pediu ofício e a administração forneceu 
o cálculo dos valores devidos. A vara ho-
mologou os cálculos e oficiou ao tribunal 
para pagamento em folha suplementar, 
conforme constou da sentença. Dessa de-
terminação, a AGU interpôs agravo de ins-
trumento ao TRF-3, e a execução foi sus-
pensa. Ao final, o tribunal deu provimento 
ao recurso e determinou que a dívida fos-
se paga mediante precatório. Com o trân-
sito em julgado dessa decisão a execução 
deve prosseguir.

Já com relação aos servidores da Justi-
ça Federal (JF), diferentemente do que 
ocorreu com o TRT-2, a administração não 
apresentou os cálculos, apesar das reite-
radas solicitações do Sintrajud. Além dis-
so, apesar dos vários requerimentos, fo-
ram sucessivamente apresentados dados 
incompletos. Somente ao final de 2012 
foram disponibilizados todos os dados 
necessários para a liquidação. Pela com-
plexidade e pela quantidade de pessoas 
envolvidas, o Sintrajud contratou empresa 
especializada para a elaboração dos cál-
culos. O sindicato acompanhou o trabalho 
da empresa, cobrando rigor na apuração 
dos valores. Os cálculos foram protocola-
dos ainda no primeiro semestre e o juízo 
abriu prazo para manifestação da AGU.

Ao Tribunal Regional da 15ª Região (TRT-
15) o juízo emitiu ofício no intuito de ve-
rificar os servidores que por ventura já te-
nham recebido valores. Já há cálculos nos 
autos referentes aos créditos dos servido-
res daquele tribunal, incluídos na ação.

Qual é a previsão de pagamento?
Devido à falta de cooperação da admi-

nistração da JF em apresentar os valores e 
informações necessários; a todos os recur-
sos e expedientes apresentados pela AGU, 
retardando a solução do processo; e de 
modo geral pela demora no andamento 
da ação, que também tem relação com o 
acúmulo de processos nas serventias, não 
foi possível garantir a expedição dos pre-
catórios no prazo necessário à inclusão da 
dívida no orçamento para o próximo ano, 
como determina a Constituição. O Sintra-
jud seguirá empenhado na finalização de 
todos os cálculos e na expedição dos pre-
catórios o mais rápido possível, fazendo 
valer, assim, esse direito conquistado pe-
los servidores.

Por que algumas pessoas já receberam?
Alguns órgãos efetuaram pagamentos 

de passivos de quintos por via adminis-
trativa, no todo ou em parte. Esse é o 
caso do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRE-SP) e do Superior Tribu-
nal Militar (STM). O Sintrajud requereu 
por várias vezes e por anos sucessivos o 
pagamento administrativo a todos os tri-
bunais, buscando agilidade na satisfação 
do direito. No entanto, onde não foram 
pagos os valores, a alegação sempre foi 
de falta de disponibilidade orçamentária. 

Além disso, parte dos servidores re-
cebeu os valores na ação ajuizada pela 
associação denominada Anajustra, com 
o mesmo objeto. Curiosamente, nessa 
ação, diferentemente do que ocorreu na 
ação do Sintrajud e de outros sindicatos, 
a AGU, representando a União, não inter-
pôs os recursos de praxe, ocorrendo o 
trânsito em julgado de forma antecipada. 

De qualquer maneira, o direito aos 
quintos é uma vitória dos servidores, já 
que o reconhecimento judicial e toda a 
jurisprudência favorável foram frutos 
da mobilização que levou os tribunais 
a reconhecerem administrativamente o 
direito, influenciando nos julgamentos 
dos processos judiciais, que ocorreram 
depois.

O Sintrajud informa que continuará 
veiculando as informações relativas ao 
andamento dessa e de outras ações de 
interesse da categoria, estando o Depar-
tamento Jurídico da entidade à disposi-
ção dos associados para tirar quaisquer 
dúvidas.

2 - Encarte especial Quinta-feira, 08 de agosto de 2013

Ação dos Quintos

A incorporação dos Quintos e o pagamen-
to dos passivos é uma luta antiga dos servi-
dores do judiciário e dos sindicatos de todo 
país. O Sintrajud entrou com requerimento 
administrativo exigindo o pagamento dos 
Quintos para a categoria já em 2002.

Segundo o servidor da JF de Santos e di-
retor do Sintrajud e da Fenajufe, Adilson 
Rodrigues, “é preciso trazer à memória que 
o reconhecimento da dívida por parte dos 
tribunais foi resultado da intervenção direta 
de nossas entidades de classe sobre os pre-
sidentes dos tribunais”. O servidor lembra 

que, na época, a Associação Nacional dos 
Magistrados do Trabalho (Anamatra) ques-
tionou o Tribunal de Contas da União (TCU) 
se os Quintos eram realmente devidos, e o 
TCU era, inicialmente, contra o pagamento.

O primeiro julgamento não foi favorável 
aos servidores. Porém, como a Fenajufe não 
foi intimada, mesmo sendo parte do proces-
so, abriu-se a possibilidade de um novo jul-
gamento. No segundo, devido a uma forte 
ação política, em dezembro de 2005, o TCU 
mudou sua posição e decidiu pelo paga-
mento aos servidores. “Não foi uma tarefa 

fácil. Conseguimos converter uma derrota 
em uma vitória, e a partir daí todos os ser-
vidores passaram a incorporar os Quintos e 
receber alguns passivos”, contou Adilson.

O pagamento começou a ser feito já a 
partir de 2005, quando os tribunais supe-
riores administrativamente reconheceram 
o direito à incorporação dos Quintos e ini-
ciaram o pagamento de alguns passivos. 
Desde então, os servidores e o Sintrajud 
sempre incluíram em suas pautas de rei-
vindicações o pagamento completo de to-
dos os passivos.

A luta pelo pagamento dos passivos


