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Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais - RJ

Fundado em 31 de outubro de 2000 Filiado à FASUBRA

Servidores ativos e aposentados do 
Hospital Universitário Pedro Er-
nesto (Hupe) marcaram presença 

na Plenária informativa sobre o proces-
so número 1857/88, conhecido como 
“Atrasadão”, na última quarta-feira dia 
22 de outubro. Na reunião, o coordena-
dor geral do Sintuperj, Antônio Virgínio 
Fernandes, revelou aos trabalhadores 
que este precatório, da 39ª Vara, encon-
tra-se na iminência de ser pago. Segun-
do Virgínio, resta apenas o juiz desta 
Vara emitir os alvarás que possibilitem 
a liberação do pagamento. Ele acrescen-
tou que o dinheiro já está à disposição 
da referida Vara, tendo sido depositado 
em juízo no dia 06 de outubro de 2014.

A história do Atrasadão

Virgínio relembrou o fato que origi-

nou os processos do Atrasadão: “O rei-
tor Charley Fayal de Lira, em dezembro 
de 1987, recebeu uma verba do gover-
nador Leonel Brizola para dar um rea-
juste de salários para todos os servidores 
da Uerj, e o reitor só concedeu esse au-
mento para os docentes. Tínhamos uma 
cláusula no acordo [coletivo] que dizia 
que quando desse alguma vantagem fi-
nanceira a uma categoria teria que ser 
estendida à outra”. Em abril de 1989, 
apenas 16 meses depois, já no governo 
de Moreira Franco e após uma greve 
de 68 dias, os técnico-administrativos 
conseguiram que o governo Estadual 
concedesse a categoria os 41,99% dados 
anteriormente aos docentes. Restou en-
tão a luta para recuperar o pagamento 
retroativo aos 16 meses em que deixa-
ram de receber.

Virgínio revelou que, logo após o 

Sintuperj realiza Plenária para informar servidores 
do Hupe sobre precatórios do “Atrasadão”

O ccordenador geral do Sintuperj Antônio Virgínio Fernandes (em pé)  informa aos servidores do Hupe o andamento do processo conhecido como “Atrasadão”

ganho de causa dado aos trabalhadores 
da Uerj na ação movida pelo Sindicato 
de Auxiliares de Administração Escolar 
do Estado do Rio de Janeiro (Saaerj), al-
guns companheiros como Jorge Augus-
to e Damião, então diretores da Associa-
ção dos Servidores do Hupe (Ashupe) 
pleitearam junto a este sindicato que 
encaminhassem ao juiz uma solicitação, 
a fim de incluir no referido processo os 
servidores do Hospital Universitário Pe-
dro Ernesto, dada a omissão do Sindi-
cato que representava os servidores do 
Hupe na época, o Sindicato dos Empre-
gados em Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde do Rio de Janeiro (Seess-RJ), 
e levando em consideração que o Hupe 
pertence à Uerj, como condicionante ao 
término da greve no hospital, solicitação 
esta encaminhada pelo Saaerj e atendida 
pelo juiz.
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O coordena-
dor geral 
do Sintu-

perj ressaltou que, 
apesar de passadas 
mais de duas déca-
das desde a origem 
do “Atrasadão”, a 
luta pelo paga-
mento destes pre-
catórios nunca foi 
abandonada. “Nós 
continuamos traba-
lhando para reassu-
mir a responsabili-
dade assumida há 
26 anos. E quando 
falo de nós, falo de 
Jorge Augusto, de Damião, e vários ou-
tros companheiros que foram comigo às 
varas onde estavam os processos para 
acompanhar a tramitação. Sabíamos 
que a luta era difícil. Que teria muita 
burocracia, muitos entraves, muita difi-
culdade, mas nós tínhamos certeza que 
chegaria a nossa vez”, afirmou.

E foi em fevereiro de 2011 que a 
incansável batalha começou a dar fru-
tos. Naquele mês começou a ser quita-
do o precatório referente ao processo 
2432/88, que tramitava na 18ª Vara. 
“Esse processo da 18ª Vara foi uma 
luta para receber porque o “sindicatão”, 
como sempre omisso, ficou refém de um 
juiz que mandou o processo para a cor-
regedoria geral do INSS para perguntar 
se tinha que descontar ou não INSS. 
Quando voltou de lá, um ano depois, 
o INSS não escreveu uma linha sequer. 
Mesmo assim, quando houve o paga-
mento, o juiz mandou descontar”. 

Para não emperrar o pagamento, 
Virgínio conversou, como representante 
do Sintuperj, com o advogado da ação. 
Ele revelou ter sugerido ao advogado 
que prosseguisse ao pagamento para, 
em seguida, fazer uma petição ao juiz 
solicitando a devolução dos descontos 
previdenciários. “Nós descontamos para 
o INSS até 1990 e o processo é de 1988. 
Uma grande parcela ainda pagou [INSS] 
até 1995. Como o dinheiro já havia sido 

depositado há quase três anos em juízo 
da [18ª] Vara e o juiz não liberava, a di-
reção do Sintuperj, biênio 2008-2010, 
foi à Comissão de Educação da Assem-
bleia Legislativa denunciar esta imorali-
dade”, contou. 

À época, um dos membros da Co-
missão de Educação da Alerj, deputado 
Paulo Ramos, intermediou uma audiên-
cia com o presidente do Tribunal Regio-
nal do Trabalho para que este interce-
desse junto ao juiz da 18ª Vara, visando 
à liberação dos alvarás de pagamento do 
precatório. Após dois meses da referida 
audiência, lembrou Virgínio, o preca-
tório começou a ser pago. “Foram pa-
gos dessa forma acima descrita, com o 
desconto [previdenciário]. O advogado, 
doutor Walter Seixas, nos informou que 
fez a petição ao juiz para devolver o di-
nheiro descontado para o INSS, e que o 
meritíssimo só um ano e meio depois viu 
que não podia ter feito aquilo. Mas o di-
nheiro não foi para o INSS, está deposi-
tado em um banco, e ele tem que liberar 
[os alvarás] para ser devolvido”, expli-
cou. Virgínio ressaltou que a cobrança 
não pode ser feita apenas por parte do 
Sintuperj. “Eu conclamo todos os com-
panheiros que receberam o precató-
rio do Atrasadão da 18ª Vara, processo 
2432, para ir cobrar do doutor Walter 
Seixas que o juiz libere o dinheiro do 
desconto indevido para ser ressarcido 

a cada um daqueles 
que foi descontado”, 
finalizou.

O coordenador 
geral do Sintuperj, 
Jorge Luís Mattos 
(Gaúcho), ressal-
tou que, apesar de 
não ser patrono da 
ação, o Sintuperj 
tem total interesse 
no processo porque 
beneficia a sua base. 
Virgínio comple-
mentou, alertando 
para o fato de que 
o Sintuperj não vai 
mais ficar esperan-

do a inércia do ‘sindicatão’ em saber 
qual dia que o juiz da 39ª [Vara] vai li-
berar os alvarás desses 619 precatórios 
a receber. “Estamos dando o prazo de 
um mês. O dinheiro foi depositado no 
dia 06/10. No dia 06/11, teremos uma 
outra plenária para falar dos precató-
rios do campus [Maracanã]. E se até lá 
esses alvarás não tiverem sido liberados, 
já estamos em contato com o deputado 
Paulo Ramos para ele marcar uma nova 
audiência com a Presidência do Tribu-
nal Regional do Trabalho para que ela 
[a Presidência] possa interceder junto 
ao juiz da 39ª Vara para que ele libere o 
nosso dinheiro, como foi feito da outra 
vez”. 

Homenagem ao legado de luta

Em meio às lembranças de tantas 
jornadas de lutas em defesa dos técnico-
-administrativos, Virgínio interrompeu 
a plenária e pediu a todos os presentes 
que respeitassem um minuto de silêncio 
em memória de todos aqueles que bata-
lharam para que mais esse direito fosse 
conquistado pela categoria, mas que, in-
felizmente, não se encontram mais entre 
nós. O coordenador ressaltou ainda que 
o Sintuperj dará todo o suporte neces-
sário para que as viúvas e filhos destes 
servidores possam receber em nome 
dos beneficiários.

Em 2011, o primeiro precatório pago

Plenária presta homenagem aos servidores que se foram antes da conquista do “Atrasadão” do Hupe


