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Os aposentados tiveram grande participa-
ção na luta pelo reajuste do Judiciário Fe-
deral. Como é esse trabalho de trazer quem 
já não está na ativa para a linha de frente 
das reivindicações da categoria?
Lucilene: Não só aposentados, como também 
pensionistas, sempre participaram de todas 
as lutas. O Departamento de Aposentados 
e Pensionistas (DAP) do Sisejufe sempre se 
preocupou em promover a participação dos 
sindicalizados que frequentam as atividades 
e as reuniões mensais do Departamento. As 
reuniões são realizadas em todas as últimas 
terças-feiras de cada mês. Já é uma tradição, pois 
esse calendário foi instituído há mais de dez 
anos. Para convocação, avisos são colocados 
na página do Sindicato, e-mails para todos que 
tenham cadastrado seu endereço eletrônico e, 
periodicamente, correspondências são enviadas 
para as residências. Mesmo assim, com base nas 
listas de presença de meses anteriores, ligações 
telefônicas são feitas para formalizar o convite 
para participação das reuniões mensais.

Os diretores componentes do DAP se ali-
nham para a formatação de assuntos que sejam 
do interesse dos aposentados e pensionistas. 
A cada reunião um tema é escolhido. Regular-
mente, a assessora jurídica Aracéli Rodrigues 
informa o andamento de processos e fica à 
disposição dos presentes para esclarecimentos.

Como você analisa o processo de aprovação 
do reajuste dos servidores? Qual o papel do 
Sisejufe nesse cenário?
Lucilene: O Sisejufe sempre esteve na ponta de 
todos os movimentos pró-servidores. O sindica-
to do Rio foi o protagonista da vitória, graças ao 
tino político, ao jogo de cintura e à capacidade de 

construir  do nosso presidente Valter Nogueira 
Alves, que enfrentou as intempéries sem jamais 
desistir de lutar pela aprovação desta que se 
descortinou como a única forma de nos livrar 
do zero, defendido por uma parcela dos colegas.

Como está a situação dos aposentados, que 
ficaram sem aumento tanto tempo? Você 
acredita que os inativos são duplamente 
penalizados já que os gastos com saúde 
vêm crescendo muito?
Lucilene: Acredito sim! A grande maioria 
dos aposentados e pensionistas se encontra em 
tratamento de uma ou várias disfunções. Nessa 
situação, são obrigados a terem gastos elevados 
com médicos e remédios, além de pagarem 
planos de saúde caríssimos.

É, sem dúvida alguma, administrar uma si-
tuação muito complicada, tendo em vista que, 
muitas das vezes, aposentados e pensionistas 
têm sob sua incumbência o sustento de filhos 
e netos. Conclusão: a conta bancária fica cons-
tantemente no vermelho, que tem como con-
sequência empréstimos com taxas altíssimas.

Ao contrário do que se faz crer, são poucos 
os aposentados e pensionistas que se encontram 
na situação de INATIVOS. Particularmente, 
faço campanha para que sejamos tratados como 
APOSENTADOS.

Você acha justo que os servidores públicos 
aposentados com benefício superior a R$ 
4.390,24 tenham que contribuir com 11% do 
montante que excede esse valor? Deveriam 
ser responsabilizados por manter a saúde 
financeira dos institutos previdenciários?
Lucilene: Acho que é um confisco injus-
tíssimo! Razão pela qual sou uma defensora 
aguerrida da PEC 555/2006. Cabe ressaltar 
que nenhum grupo de trabalhadores brasileiros 
aposentados suporta tal cobrança, chamada de 
contribuição previdenciária. É um crime. É um 
assalto direto nos contracheques dos aposenta-

dos e pensionistas do serviço público.
São quase 13 anos do cometimento dessa 

injustiça, tendo em vista que a Emenda Consti-
tucional (EC 41) é de 19/12/2003. Trata-se de 
uma enorme injustiça social, além de desrespeito 
à legalidade do princípio contributivo.  Ainda que 
se considerasse o princípio da solidariedade de-
fendido pelo STF, os aposentados e pensionistas 
não podem, e nem devem, ser responsabilizados 
pela má gestão dos recursos. Essa taxação cons-
titui indevida fonte de recursos para o governo.

E como está a luta pela aprovação da PEC 
555/2006, que acaba gradativamente com 
a cobrança da contribuição previdenciária 
sobre os proventos dos aposentados? 
Lucilene: A luta continua, mas a PEC 555/06 é 
considerada uma “pauta bomba”. Apesar de estar 
pronta desde 2010, e já ter mais de 600 requeri-
mentos de deputados para ser incluída em pauta do 
Plenário da Câmara, continua inerte  por envolver 
perda significativa de arrecadação. Falta vontade 
política para que a matéria tramite no Congresso.

Quando aprovada, a redução será gradativa, 
de acordo com a idade até 65 anos, quando a 
isenção passa a ser total. 

Lucilene Lima é uma das diretoras do Sisejufe que está há mais 
tempo em atividade, sempre presente nas lutas da categoria, 
seja no Rio ou em Brasília. Servidora aposentada do TRT, ela 
é uma das integrantes do DAP, departamento responsável por 
quem já deu sua contribuição ao Judiciário , mas continua com 
orgulho de pertencer a uma das categorias de trabalhadores mais 
importantes do país.

Proposta da PEC 555/2006

de redução da contribuição 

61 anos (-20%)

62 anos (-40%)

63 anos (-60%)

64 anos (-80%) 

65 anos - a isenção passa a ser total

Aproveito esta oportunidade para convidar os colegas 
aposentados e pensionistas para dedicarem as tardes 
das últimas terça-feiras às reuniões do nosso Departa-
mento. Nessas ocasiões, comemoramos os aniversários 
do mês, sempre com um lanchinho muito especial.

Ativos em todas as lutas
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Sidney Montebello Muller, 
aposentado da JF, considerou sua 
tarde no Sisejufe perfeita.

“Acho muito importante que sejamos 
atualizados sobre as informações 
jurídicas e políticas que nos dizem 
respeito. Nesses encontros, temos 
a oportunidade de rever colegas e 
fazer novas amizades.”

O Sisejufe, há mais de dez anos, dedica a última terça-feira de cada 
mês a seus aposentados, com lazer, cultura e informação. Confira os 
melhores momentos das reuniões do DAP desse primeiro semestre.

O agente de viagens Vanderlei de Souza falou sobre o turismo como uma ótima opção de 
lazer para os aposentados. 

Sob o comando do maestro Cleber Fontes, os integrantes do coral da terceira idade Carmen Miranda 
fizeram uma bela apresentação com clássicos da MPB

Lutar é preciso!

O Arraiá do DAP foi o tema do encontro do mês de 
São João. O diretor do Sisejufe, Ricardo Quiroga, 
deu um informe sobre a situação do reajuste dos 

servidores do Judiciário no encontro dos aposentados. 
Antes de iniciar a festa, a diretora Neli pediu um 

minuto de silêncio em homenagem a s ua amiga e 
vice-presidente do Sisejufe, Sônia Regina Rezende. A 

servidora da Justiça Eleitoral faleceu no último dia 19.

Com suas letras picantes e engraçadas, o tango deu o ritmo ao encontro. O espetáculo Loucos por Tango contou a história de uma produtora e 
dançarina que deixa Roma para voltar ao Rio de Janeiro.  E deixou uma mensagem: o ritmo do Rio da Prata é para todas as idades. 



A diretora do Sisejufe, Neli Rosa, 
participou da 1ª Marcha Nacional das 
Mulheres Negras em novembro de 
2015. A caminhada, que percorreu 
as principais ruas da capital federal, 
reuniu mais de 10 mil ativistas de todo 
o país para cobrar políticas públicas 
de promoção da igualdade e chamar a 
atenção para o combate à discriminação

Lutar é preciso!

Os diretores do Sisejufe Lucilene Lima e Denison Ramos, coordenador do Departamento de 
Aposentados e Pensionistas (DAP) do sindicato, participaram da reunião do Movimento dos 
Servidores Aposentados e Pensionistas (Mosap).  O coletivo está na luta pela aprovação da 
PEC 555/06, que acaba com a contribuição previdenciária dos servidores aposentados.

 
Os aposentados participaram da eleição de delegados 
para o 9º Congresso Nacional da Fenajufe, que 
escolheu a nova direção da Federação.

Nas passeatas da greve, 
os aposentados também 
mostraram sua garra.

Os aposentados do Sisejufe participaram dos atos em 
Brasília pelo reajuste da categoria. Apitos e vuvuzelas 
chamaram a atenção dos parlamentares e marcaram os 
protestos dos servidores.

As caravanas foram 
fundamentais para 
sensibilizar os deputados e 
senadores da importância 
da recomposição salarial.



AGENDA DO DAP
SEGUNDO SEMESTRE 2016
 

BINGO CULTURAL
Venha participar e ganhar
muitos prêmios!
Dia 26 de julho, terça-feira, às 15h no Sisejufe

Sarau do DAP

Caminhada 
Em comemoração à Semana do Meio Ambiente 
- Em parceria com o Departamento de Saúde

Nova coordenação

Jornada de Qualidade de Vida 
Palestra de um profissional da Saúde sobre 
saúde na 3ª idade, monitoramento de pressão e 
glicose e atividade de relaxamento com o fisio-
terapeuta Antônio Carlos
- Em parceria com o Departamento de Saúde

Festa de Encerramento do DAP

OUTRAS ATIVIDADES PREVISTAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE:

5º CONAP
Participação de delegação do DAP do Sisejufe
no 5º Coletivo Nacional dos Aposentados,
segundo critérios de participação estabelecidos pela 
Fenajufe. O evento deve ser realizado em Brasília. 

V Encontro Regional Sudeste de Aposentados e 
Pensionistas do Poder Judiciário
Encontro para discutir pautas específicas do segmento 
nas mais diversas áreas,
como jurídico, sindical, saúde, etc. 

Departamento de 
Aposentados e
Pensionistas - DAP
COORDENAÇÃO:  
Denison Ramos
Integrantes: Amaro 
Faustino, Denison 
Ramos, Eliana Campos, 
Francisco Costa, José 
Fonseca, Lucilene Lima, 
Neli Costa Rosa, 
Olker Pestana e 
Roberto Motta

30 de AGOSTO
15h

10 de SETEMBRO
(horário e local em construção)

27 de SETEMBRO
15h

25 de OUTUBRO
15h

29 de NOVEMBRO
15h


