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Editorial

Tensão na relação com Servidores

O Brasil está prestes a tornar-
-se a 5ª maior economia do 

planeta. Recebeu, em 2011, upgra-
de das principais agências de clas-
sif icação de risco. Em janeiro de 
2012, arrecadou o maior volume de 
tributos da história da República. 
Tudo isso, porém, não foi suficien-
te para convencer a Presidenta Dil-
ma Rousseff que chegou a hora de 
reajustar os salários daqueles que 
trabalham em prol do crescimento 
econômico e da solidez f iscal. Ao 
invés disso, a relação entre os gas-
tos de pessoal e o PIB caiu ½ ponto 
percentual nos últimos 10 anos. De 
fato, o cumprimento das metas de 
superávit ‒ que em 2012 é de R$ 140 
bilhões ‒ dá-se em detrimento do 
poder de compra dos servidores, o 
que se comprova pela ausência ab-
soluta de uma política salarial em 
âmbito federal.

Além disso, o PL 1992/2007, ago-
ra no Senado como PLC 02/2012, 
privatiza a previdência do regime 
próprio, representando uma ofen-
siva sem precedentes aos servido-
res e ao serviço público de quali-
dade. Nele, o Governo do PT rasga 
uma das suas últimas bandeiras 
históricas, apostando na lógica de 
mercado em detrimento do regime 
de solidariedade, outrora invocado 
para instituir a cobrança previden-
ciária aos inativos. Especialistas 
isentos são unânimes em afirmar 
que os prejuízos atingirão tanto os 
novos quanto os atuais servidores. 
O Tesouro Nacional não oferecerá 
qualquer garantia para um patamar 
digno às futuras aposentadorias.

Não bastasse esse quadro preo-
cupante, a Campanha Salarial de 
2012 ainda não decolou. As reu-
niões preliminares com o Gover-

no Federal foram decepcionantes, 
pois atestam a ausência de qual-
quer proposta concreta de reajuste, 
seja para 2012, seja para o próximo 
exercício. Ademais, os compromis-
sos específ icos f irmados com di-
versas carreiras, a exemplo do PL 
2203/2011, não foram honrados.

É esse descaso com aqueles que 
lutam no seu dia-a-dia para fazer 
deste um país mais justo e solidá-
rio que não vamos aceitar! É essa 
prática nociva de subtrair direitos 
e congelar salários que vem unin-
do sindicatos de várias categorias 
da esfera federal! Precisamos de 
mobilização e luta para mostrar à 
Presidenta Dilma que só se cons-
trói um Estado forte e democrático 
por meio de instituições sólidas e 
respeitadas, o que requer constante 
diálogo e valorização dos servido-
res públicos.

Boa Leitura!

“O Governo 
do PT rasga 
uma das suas 
últimas 
bandeiras 
históricas.” 

Rudinei Marques
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CGU

Vídeos

Reunião com Secretário-Executivo da CGU

Acesse os links e veja os vídeos produzidos pela entidade

Dilma e o Brasil Potência?
http://youtu.be/wWGRCpgQ2sE

Valorização do Servidor 
Público Federal
http://youtu.be/hQvkXEgCIqo

União das Entidades
http://youtu.be/u2E26q2VST4

Assembleia na STN
http://youtu.be/q3886U5ujEo

A Diretoria Executiva Nacional do 
UNACON Sindical reuniu-se com o 

Secretário-Executivo da CGU, Luiz Navar-
ro, oportunidade em que encaminhou a 
pauta de reivindicações da carreira Finanças 
e Controle para o exercício de 2012.

A principal demanda refere-se à reposição 
salarial, na qual os servidores buscam recupe-
rar as perdas desde a última negociação, em 
2008, que já ultrapassam os 20%. O Sindicato 
ratificou a proposta já apresentada ao MPOG 
em 2011.

Cobrou-se, ainda, um maior empenho da 

New York com  
Orlando
6 noites com saída 4/10
Aéreo, terreste e hotel
em 7x sem juros
inf.: Diamile nos tels.
3245-4525 / 8244-7117

Foz do Iguaçu
7 noites com saída 16/07
Aéreo, terreste, hotel
jantares e passeios.
Em 5x sem juros
inf.: Diamile nos tels.
3245-4525 / 8400-3125

Casa na definição das atribuições e na altera-
ção da denominação dos cargos, bem como 
na exigência de escolaridade superior para in-
gresso no cargo de Técnico, questões que ain-
da podem ser contempladas no âmbito do PL 
2203/2011, em tramitação na Câmara Federal. 
A Diretoria Nacional manifestou-se, ainda, 
pelo encaminhamento ao Congresso do ante-
projeto de Lei Orgânica elaborado pela CGU.

Quanto ao horário flexível, o Secretário-
-Executivo comprometeu-se a submeter ao 
Sindicato uma minuta de regulamentação da 
matéria (ver pág. 8). O UNACON Sindical 

solicitou, ainda, a imediata realização de con-
curso público para os cargos de AFC e TFC, 
com a definição de um processo de remoção 
que contemple o maior número possível de 
interessados.

Participaram da reunião os membros da 
DEN, Rudinei Marques, Márcia Uchôa, Filipe 
Leão, Roberto Kodama, Daniel Lara e Júlio 
Possas, o Delegado Sindical do DF, Edward 
Borba, o Diretor de Gestão Interna, Cláudio 
Torquato, a Chefe da Assessoria Especial da 
Secretaria Executiva, Jaine Cirqueira, e o Se-
cretário-Executivo, Luiz Navarro.

Sindicato em reunião com Luiz Navarro,  Secretário-Executivo da CGU
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Secretário da SRT apresentado aos sindicatos

Em reunião ocorrida no dia 7 de março, 
a partir das 14 h, o novo Secretário de 

Relações de Trabalho do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Sér-
gio Mendonça, foi apresentado para cerca 
de meia centena de entidades sindicais, 
federativas e confederativas de servidores 
federais, todas na expectativa da retoma-
da das negociações salariais. De concreto, 
nada foi apresentado aos dirigentes, nem 
a parcela de orçamento reservada aos rea-
justes, nem qualquer percentual de repo-
sição das perdas. Além disso, o Secretário-
-Executivo Adjunto do MP, Valter Correia 
da Silva, disse que o Governo quer pactu-
ar um novo calendário, pois agora consi-
dera que as eleições municipais não afeta-
rão as negociações: “nosso prazo é o de 31 
de agosto”, sentenciou.

Rudinei Marques, presidente do UNA-
CON Sindical, ao saudar o novo Secretá-
rio, não deixou de ser duro nas críticas: 
“A maioria dos dirigentes aqui presentes 
não só votou, mas também trabalhou 
pela eleição dos presidentes Lula e Dilma. 

Logo, foi grande nossa decepção com a 
forma falaciosa e pouco democrática com 
que o Governo encaminhou o PL 1992/07, 
acabando com o regime de solidariedade 
e apostando na lógica egoísta do capital. 
Esse Projeto fragiliza o serviço público 
como um todo. Dificilmente o Gover-
no vai resgatar essa quebra de confiança 
junto aos servidores. Será preciso acelerar, 
sobretudo nas negociações salariais, pa-
radas desde 2010. As oficinas citadas tem 
de ser efetivas, pois estamos cansados de 
debates pouco resolutivos”, concluiu o di-
rigente.

Encerrada a fala dos dirigentes sindi-

cais, passou-se, às 18 h, à segunda eta-
pa da reunião, somente com entidades 
pertencentes ao Fórum dos Servidores 
Federais, do qual o UNACON Sindical 
também faz parte. Nesse momento, os 
dirigentes cobraram a imediata retoma-
da das negociações, com o que assentiu 
o novo Secretário, marcando-se uma 
primeira rodada para debater a políti-
ca salarial e o reajuste de benefícios e, 
ainda, para definir o calendário de ne-
gociações.

Pelo UNACON Sindical estiveram 
presentes o presidente, Rudinei Mar-
ques, e a vice-presidente, Márcia Uchôa.

Campanha Salarial

Reunião com sindicatos de Servidores Federais.

Governo fica devendo proposta de reajuste. 



STN

Servidores protestam  
contra descaso da STN

Os servidores do Tesouro Nacio-
nal cansaram do descaso dos 

dirigentes do Órgão e resolveram 
expressar sua insatisfação com o tra-
tamento desrespeitoso que têm rece-
bido. Em Assembleias históricas da 
categoria, realizadas nos dias 8 e 27 
de março, que lotaram o Hall do Pré-
dio Anexo do Ministério da Fazen-
da, houve manifestações indignadas 
e deliberação unânime de manter a 
mobilização até a realização de Au-
diência com o Secretário Arno Au-
gustin.

O descontentamento dos servi-
dores decorre de uma série de fatos 
constrangedores. Entre eles, a ne-
bulosidade das regras para acesso 
aos cargos em Conselhos Fiscais e 
de Administração, a unilateralida-
de de decisões administrativas e a 
complacência da Casa com a preca-
riedade da infraestrutura da sede, 
especialmente quanto às deficiências 
no piso, que expõem os servidores a 
riscos evitáveis.

A vedação de licenças para capa-
citação em cursos de línguas no ex-
terior também causou revolta, haja 
vista ser o domínio de idiomas es-
trangeiros fundamental para servi-
dores que atuam na área da dívida 
externa. Ademais, os custos relativos 
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Cerca de 150 servidores refletem sobre episódios envolvendo  o Tesouro Nacional que 
ganharam espaço na mídia, bem como outros temas de interesse da categoria. 

a tais cursos são totalmente arcados 
pelos interessados. Essa medida, so-
bretudo, foi considerada como reta-
liação às cobranças por moralidade 
administrativa no Tesouro Nacional, 
em função de várias matérias publi-
cadas no Correio Braziliense desde o 
mês de janeiro.

Outro fato constrangedor é a exi-
gência de anuência de superiores 
para o exercício de magistério fora 
do horário de expediente, pois esta 
é uma garantia constitucional. Da 
mesma forma, a exigência de autori-
zação prévia para publicação de arti-
gos, mesmo que não se assine como 
servidor do Órgão, foi considerada 
uma censura prévia.

Tais medidas reduzem a atrativi-
dade da STN, deixam os servidores 
insatisfeitos e, no limite, estimulam 
a evasão da carreira. Soma-se a isto 
a falta de concurso público, e o re-
sultado é a sobrecarga de trabalho 
em várias áreas, o que cria um cír-
culo vicioso de maiores restrições, a 
exemplo dos óbices às licenças para 
capacitação, à mobilidade interna e 
às cessões.

A revolta aumenta ainda mais 
quando os servidores percebem que 
seus dirigentes não primam por jus-
tificar suas tomadas de decisão, que 

se dão sem qualquer transparência, 
como se não estivessem submetidos 
a nenhum tipo de controle social, 
e acabam por tratar os servidores 
como meros serviçais que não pos-
suem o direito de discutir as práticas 
que afetam a produtividade e a qua-
lidade do seu trabalho.

Serviço público de qualidade pas-
sa necessariamente por motivação 
organizacional. Mas, infelizmente, 
esse ingrediente não é tratado como 
prioritário pelos dirigentes da STN.

“É inaceitável o 
descaso do 
Secretário Arno 
Augustin em 
relação a esses 
pleitos dos
servidores.” 

Rudinei Marques
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Veja as principais 
reivindicações dos servidores

 Moralidade pública
 
Manifestação quanto às propostas já encaminhadas 
pela Comissão de Representantes sobre alterações dos 
normativos relativos ao acesso aos Conselhos Fiscais; 
definição quanto à cumulatividade de representações 
em Conselhos Fiscais e de Administração.
  

 Mobilidade interna
 
Abertura imediata de processo de mobilidade interna 
para todas as coordenações; criação de banco de per-
mutas; rodízio nos cargos de direção.

 Exercício do Magistério
 
Eliminação das ressalvas, limitações e formalidades 
dispensáveis relativas ao exercício do magistério fora 
do horário de expediente.
 

 Diálogo com servidores
 
Reunião imediata entre Comissão de Representan-
tes, UNACON Sindical e Administração; realização 
de reuniões trimestrais entre o Secretário do Tesouro 
Nacional e os servidores.
 

 Reestruturação da carreira
 
Maior empenho na reestruturação da carreira, com 
aprimoramento do PL 2203/2011.
 

 Transparência, motivação    
    e tempestividade
 
Maior participação dos servidores nas medidas que 
os afetam; transparência e motivação das decisões to-
madas pela Administração; respostas tempestivas aos 
pedidos de cessão; fim das exigências para que servi-
dores submetam à aprovação publicações de sua lavra; 
devolução dos dias parados em decorrência da Cam-
panha Salarial de 2008.

 Licença para capacitação
 
Reversão imediata da proibição de cursos de línguas 
no exterior; eliminação dos empecilhos à concessão 
para realização de cursos no país; autorização de to-
dos os pedidos que já haviam sido aprovados pelo res-
pectivo comitê; elaboração conjunta de novos norma-
tivos, visando preservar direitos.

 
 Infraestrutura
 
Cronograma de implantação de restaurante, lancho-
nete e melhorias no piso.

 
 Horário Flexível
 
Início imediato dos debates acerca da implantação de 
horário flexível e trabalho remoto no âmbito do Te-
souro Nacional.
 

7
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Horário Flexivel

Concurso

Minutas apresentadas pela CGU ainda 
não contemplam as expectativas dos servidores.  

Autorizado concurso para AFC

Em Assembleia nacional (con-
vocação publicada no DOU de 

06/03/2012) os servidores da CGU 
aprovaram com ressalvas as minu-
tas que visam regulamentar a jor-
nada e a programação individual 
semanal de trabalho, a realização 
de serviços externos, a compensação 
de horários, o acompanhamento da 
frequência dos servidores e o estabe-
lecimento de horários especiais no 

Publicada no DOU de 05/03/2012, a 
Portaria MP nº 64 autorizou a re-

alização de concurso público para 250 
cargos de AFC/CGU, cujo provimento 
deverá ocorrer a partir de agosto. Atu-
almente há 2.245 Analistas em ativi-
dade, dos quais cerca de 1600 estão na 
CGU, que já perdeu 550 servidores des-
de 2008. 

O número de vagas é insuficiente, 
considerando a sobrecarga de trabalho 
dos servidores do Controle Interno e as 

âmbito da CGU. 
No entanto, ¼ dos votos foi pela 

rejeição na íntegra dos normativos 
propostos, fato que demonstra a ne-
cessidade de aprofundar a discus-
são. Além disso, foram apresentadas 
mais de uma centena de ressalvas às 
minutas submetidas à avaliação da 
categoria, e que agora estão sendo 
sistematizadas pela Diretoria Execu-
tiva Nacional.

Acompanhe, a seguir, 
o resultado da votação:

novas funções assumidas pelo Órgão 
nos últimos anos, fato reconhecido pelo 
próprio Ministro da CGU quando, em 
meados de 2011, solicitou a abertura de 
600 vagas: “O esforço de fazer mais com 
menos, obedecendo à diretriz da Sra. 
Presidenta em períodos de dificuldades, 
em nosso caso, atingiu seu limite”, sen-
tenciava Jorge Hage.

O Sindicato cobra também a aber-
tura de concurso para TFC, sem a qual 
o  cargo poderá cair em extinção. Além 

disso, na CGU há atividades de diversos 
níveis de complexidade, o que justifica 
plenamente a coexistência de dois car-
gos fortalecidos, com clara definição de 
atribuições.  

Por fim, a Assembleia realizada no 
auditório da CGU em 7 de março elegeu 
uma comissão de servidores para dialo-
gar com a Casa na definição da locali-
zação das vagas do concurso público e, 
ainda, para a definição de regras mais 
justas para o concurso de remoção. 

O Ministério do Planejamento autorizou realização de concurso público para o cargo de AFC/
CGU. As 250 vagas não suprem as necessidades da Casa.

Votação do controle de frequência da CGU
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PL 1992 / 2007

Consocial
UNACON na I CONSOCIAL

Previdência Complementar

“Elaborar lei orgânica nacional 
visando fortalecer os órgãos de 

controle interno, conferindo-lhes 
autonomia orçamentária e indepen-
dência funcional”, foi uma das pro-
postas mais votadas na 1ª Conferên-
cia Distrital, e agora segue para a 
última etapa da Conferência Nacio-
nal sobre Transparência e Controle 
Social, que ocorrerá em Brasília en-
tre os dias 18 a 20 de maio de 2012.

 A proposta foi apresentada pe-

Tramita em ritmo acelerado no 
Senado o PLC 02/2012, que 

institui a Previdência Complemen-
tar e cria o Fundo de Previdência 
Complementar do Servidor Públi-
co Federal (FUNPRESP). O projeto 
é considerado prioritário pelo Go-
verno Federal, mas indesejado pelo 
funcionalismo. A falta de realização 
de concursos públicos significa que 
o Governo espera que as próximas 
admissões ocorram sob a égide da 
nova lei.

“A proposta traz uma visão finan-
ceira e não previdenciária, atenden-
do apenas ao apetite do mercado”,  
Rudinei Marques. Para o servidor, 
representa o fim de uma aposenta-
doria digna e de garantias quanto à 
cobertura previdenciária. Como a 
modalidade é de Contribuição De-
finida, os participantes ficam to-
talmente expostos aos riscos de in-
sucesso das aplicações financeiras. 
Nos casos de má gestão ou quebra 
do fundo (a exemplo do que ocorreu 

los membros da Diretoria Executi-
va Nacional do UNACON Sindical, 
Rudinei Marques, Filipe Leão e Ro-
berto Kodama, na conferência rea-
lizada nos dias 9 e 10 de março no 
Centro de Convenções Ulysses Gui-
marães, em Brasília. Foi uma das 5 
propostas mais votadas dentre 260 
priorizadas nas etapas regionais an-
teriores.

Na ocasião, o presidente do 
UNACON Sindical, Rudinei Mar-

ques, foi eleito para representar o 
Distrito Federal na etapa nacional 
da 1ª CONSOCIAL, disputando 
vaga com outros 337 Delegados da 
Sociedade Civil. “Esse é um mo-
mento histórico, pois signif ica a 
recuperação do protagonismo do 
nosso sindicato junto aos movi-
mentos sociais que lutam por um 
país melhor, mais ético e transpa-
rente”, comemorou o dirigente ao 
encerramento do evento.

Presidente do Sindicato representará o DF na etapa nacional

O Projeto de Lei que privatiza a previdência dos servidores públicos foi aprovado na Câmara (PL 1992/2007) e agora 
se encontra no Senado (PLC 02/2012). Especialistas consideram a proposta desastrosa para os servidores e para a 
qualidade do serviço público no país.

na Argentina e no Chile), os servido-
res podem ficar sem nada, e o Estado 
exime-se de qualquer responsabili-
dade.

Para especialistas, o texto subme-
tido ao Congresso contém inconsti-
tucionalidades, como a criação por 
Lei Ordinária, quando o art. 202 da 
Constituição Federal exige Lei Com-

plementar. Além disso, o art. 40, § 15, 
determina que a natureza jurídica da 
entidade de previdência complemen-
tar seja pública, porém o projeto pre-
vê que a natureza do FUNPRESP será 
privada.  

Na pressa de ver aprovado o Projeto, 
o Governo Federal manipula números 
e distorce informações. Faz isto, por 
exemplo, ao esconder que 43% do su-
posto déficit previdenciário provém de 
gastos com militares federais e com o 
fundo constitucional do DF, situações 
que não serão afetadas pela medida.

Mulheres serão mais prejudicadas
Ao contrário do que se poderia 

esperar da Presidenta Dilma, as mu-
lheres serão mais prejudicadas que 
os homens com a Previdência Com-
plementar. Isto porque contribuem 
por menos tempo e têm maior ex-
pectativa de vida. Além disso, não 
foram estabelecidas as fontes de fi-
nanciamento de aposentadorias por 
invalidez e de pensões por morte.  

“A proposta traz 
uma visão 
financeira e não 
previdenciária, 
atendendo 
apenas ao apetite 
do mercado.” 

Rudinei Marques
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Reajuste  Geral

Imposto de Renda

Mandado de Injunção para 
o Reajuste Geral

Declaração de precatórios no 
Imposto de Renda

Saiba como informar recebimento de precatórios e RPV’s

Sindicato exigirá respeito à Constituição Federal

Os precatórios (ou Requisições de Peque-
no Valor – RPV) recebidos devem ser 

lançados como valores tributáveis na De-
claração de Ajuste Anual. Os contribuintes 
deverão preencher a ficha de “Rendimentos 
Recebidos Acumuladamente” (RRA) da se-
guinte maneira:

 
1. Inserir como fonte pagadora a institui-

ção bancária que efetuou o pagamento (Ban-
co do Brasil ou Caixa Econômica Federal);

O artigo 37, inc. X, da Constituição 
Federal assegura aos servidores 

públicos o direito à revisão geral anual 
de suas remunerações, para preservar o 
poder de compra do servidor dos efei-
tos da inflação. Porém, desde 2004 esse 
direito não vem sendo observado, vez 
que somente foram concedidos reajus-
tes específicos a determinados cargos e 
carreiras.

Nesses casos, é cabível o ajuizamen-
to de Mandado de Injunção, a ser im-
petrado perante o STF, para que seja 
declarada a omissão legislativa e, as-
sim, garantir que a revisão geral anu-
al seja implementada aos filiados ao 
UNACON Sindical.

A jurisprudência do Supremo não 
possui precedentes recentes sobre a 
matéria. Porém, o pleito tem chance 
de êxito, tendo em vista a atual posi-

2. Inserir CNPJ da fonte pagadora (Ban-
co do Brasil = CNPJ 00.000.000/0001-91; 
Caixa Federal = CNPJ 00.360.305/0001-
04);

3. Informar como “Rendimentos Rece-
bidos” o total do precatório ou RPV;

4. Informar como “Contr. Prev. Ofi-
cial” o valor discriminado no respectivo 
Recibo;

5. Informar “zero” como “Pensão Ali-
mentícia”;

6. Informar como “Imposto Retido na 
Fonte” o valor discriminado no respectivo 
Recibo;

7. Informar a data do recebimento;

8. Informar o número de meses (no caso 
de GCG = 20; no caso de 3,17% = 62)

 
Esclarecimentos poderão ser obtidos com o funcionário Barbosa: (61) 2107-5048.

ção do Supremo sobre o Mandado de 
Injunção, de que essa espécie de ação 
pode permitir o gozo de direito consti-
tucional pendente de regulamentação. 
Também reforça esse pedido o voto do 
Ministro Marco Aurélio no julgamento 
do Recurso Extraordinário nº 565.089, 
que trata de caso semelhante, relativo à 
indenização pelos danos materiais de-
correntes da ausência da concessão da 
revisão geral anual.

Segundo o Ministro: “O quadro de-
monstra o desprezo do Executivo ao 
que garantido constitucionalmente aos 
servidores públicos quanto ao reajuste 
da remuneração de forma a repor o po-
der aquisitivo da moeda. (...) A conse-
quência é o achatamento incompatível 
com a própria relação jurídica mantida, 
decorrendo desse fenômeno a quebra de 
equação inicial e o enriquecimento sem 

causa por parte do Estado. Continua ele 
contando com a valia dos serviços que, 
paulatinamente, são remunerados de 
maneira a revelar decesso. Os servido-
res, ante a inércia verificada, percebem 
valores que, em razão da inflação e da 
ausência do afastamento dos nefastos 
efeitos, tal como imposto pela Consti-
tuição Federal, já não compram o que 
compravam anteriormente.”

Além do Mandado de Injunção, será 
protocolado requerimento administra-
tivo, pois,  como o STF ainda não se po-
sicionou acerca da revisão geral, nem de 
que maneira isso será feito, o que pode 
levar algum tempo, o requerimento ad-
ministrativo vai resguardar o pedido de 
revisão de anos anteriores e a eventual 
concessão de uma indenização pelas 
correções não feitas nos 5 anos anterio-
res ao pedido de correção.
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Informe Jurídico

Atenção

Núcleo Jurídico

Novas execuções da GCG e 28,86%

Golpes contra aposentados preocupam 
Diretoria do UNACON Sindical

Serviços jurídicos personalizados 
estão à disposição

O UNACON Sindical disponibiliza a 
seus Filiados serviços jurídicos per-

sonalizados nos ramos do Direito Civil 
e Direito Administrativo, e, ainda, nas 
áreas do Direito do Consumidor, Direi-
to do Trabalho e Direito Previdenciário, 
prestando advocacia preventiva (análise 
de contratos e aconselhamento em geral) 
e contenciosa.

O descumprimento de dispositivos 
constitucionais e legais tem acar-

retado vultosos passivos trabalhistas 
para a União. O maior deles vem de 
1993, quando o Governo Federal negou-
-se a estender aos servidores civis o re-
ajuste de 28,86% concedido aos milita-
res. Apenas esse passivo já ultrapassa a 
casa de dezenas de bilhões de reais, mas 
outros tantos foram gerados nesses últi-
mos anos.

Parte desse valor começará a ser pago 
em breve aos filiados do UNACON Sin-

O UNACON Sindical e o Escritório 
Torreão Braz alertam os Filiados 

que não mantêm parceria com qualquer 
escritório de advocacia no país para o 
patrocínio de ações judiciais. Todas as 
demandas são ajuizadas em Brasília e 
ali executadas as sentenças das ações 
coletivas. 

A exigência de depósito de honorá-
rios para percepção de vantagem ju-
dicial não é procedimento usual entre 
os advogados. Via de regra, os hono-
rários são retidos antes da expedição 
do precatório ou da requisição de pe-
queno valor.

Os serviços do Núcleo Jurídico abran-
gem o atendimento pessoal aos Filiados; 
elaboração de peças jurídicas e pareceres; 
acompanhamento processual em todas 
as instâncias, inclusive cumprimento de 
sentença; dentre outros.

Atualmente o Núcleo Jurídico do 
UNACON Sindical conta com os advoga-
dos Marcos Gouvêa e João Bilheiro Neto, 

O Filiado pode marcar sua 
consulta pelo  
telefone  (61) 2107-5012 
e por e-mail: 
nucleojuridico@unacon.org.br

ambos pós-graduados em Processo Civil 
e Direito Civil. 

dical, pois estão tendo início às execu-
ções da 5ª turma dos 28,86% e da última 
turma da GCG. Nesta, os filiados con-
quistaram em juízo o direito à percep-
ção integral da gratificação que até me-
ados de 2008 era paga aos servidores da 
carreira Finanças e Controle, mas que 
o Governo tentou negar aos inativos. 
Somadas, essas execuções garantirão 
aos filiados mais de R$ 80 milhões. “Se 
conseguirmos inscrever os precatórios 
até junho de 2013, os filiados receberão 
esses valores no início de 2014”, escla-

rece Roberto Kodama, Diretor Jurídico 
do Sindicato.

Para o presidente do UNACON Sin-
dical, Rudinei Marques, “sairia mais ba-
rato o estrito cumprimento da lei, pois a 
União acaba tendo que arcar com juros, 
correção monetária e anos de litígio na 
justiça, sobrecarregando seus próprios 
advogados e ao poder judiciário”. “E no-
vos passivos estão se formando, a exem-
plo da omissão em conceder a revisão 
geral anual assegurada pelo art. 37, X, da 
Constituição Federal”, complementou.

O escritório Torreão Braz Advoga-
dos não possui o contato dos Filiados 
ao UNACON Sindical e toda e qual-
quer comunicação, a respeito das ações 
judiciais patrocinadas pela entidade, é 
realizado pelo Sindicato e suas Delega-
cias Sindicais, nas diversas Unidades da 
Federação.

A Diretoria de Assuntos Jurídicos do 
UNACON Sindical também está à dis-
posição para que os filiados possam ti-
rar qualquer dúvida sobre as ações judi-
ciais patrocinadas pelo Sindicato, pelo 
telefone (61) 2107-5038 ou pelo e-mail 
consultasunacon@torreaobraz.com.br

Caso algum filiado 
seja vítima de  
situação parecida, 
NÃO EFETUE  
QUALQUER 
DEPÓSITO NEM  
CONFIRME SEUS 
DADOS!!!




