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Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 

 

 

REUNIÕES SOBRE PRECATÓRIOS I 
 
Na terça-feira, dia 15/05, as assessorias jurídicas do SINDIJUDICIÁRIO e do 
SINDIPÚBLICOS, juntamente com seus respectivos representantes se reuniram com 
o Desembargador Vice-Presidente Carlos Mignone a fim de pedirem providências 
com a remessa para o STJ dos recursos interpostos contra as decisões que declararam 
nulos os Precatórios da Trimestralidade com base da tese do Governo de relativização 
da coisa julgada. 
O Desembargador Vice-Presidente se comprometeu em analisar o pleito de ambas as 
entidades e despachar os processos com a maior brevidade possível. 
 

REUNIÕES SOBRE PRECATÓRIOS II 
 
No dia seguinte à reunião com o Vice-Presidente, o Fórum Permanente pelo 
Pagamento dos Precatórios da qual o SINDIJUDICIÁRIO faz parte foi recebido pelo 
Desembargador Presidente, Pedro Valls Feu Rosa (16/05) e pediu transparência no 
processo de pagamento dos precatórios de forma geral, bem como agilidade na 
definição da fórmula dos cálculos dos Precatórios da Trimestralidade, em razão da 
decisão proferida pelo Tribunal em algumas ações. Cobrou-se também o andamento 
daquelas que se encontram paralisadas. 
O Presidente do Tribunal se comprometeu em intermediar uma reunião entre as 
entidades e a Procuradoria do Estado a fim de uniformizar a fórmula para revisão dos 
valores. 
Feu Rosa também se comprometeu em atender a eventuais requerimentos das 
entidades quanto à informação de dados que garantam a transparência do processo de 
pagamento dos precatórios de forma geral. 
 

ASSEMBLEIA SINDIUPES – PRECATÓRIOS III 
 
Ontem, dia 17/05 foi realizada a Assembleia Geral dos Professores que aderiu à 
contratação da banca do Dr. Luis Roberto Barroso para promover a defesa dos 
servidores nas ações declaratórias de nulidade movidas pelo Estado. As entidades 
participantes do Fórum pelo Pagamento dos Precatórios participaram do movimento. 
 

SOBRE PRECATÓRIOS IV 
 

Confiram melhores detalhes sobre a questão dos precatórios na próxima edição do 
jornal do Sindicato. 
 

“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 


