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EXPEDIENTEEDITORIAL 

Jurídico - SINTET-UFU

RENOVAÇÃO DA 
EQUIPE JURÍDICA

A defesa dos (as) trabalhadores (as) da UFU, bem como 
a atuação nas pautas gerais da classe trabalhadora, sempre 
foram características da ação sindical do SINTET-UFU, 
sendo a atuação jurídica do sindicato ponto de destaque 
em todas essas pautas.

Com essas considerações, um dos compromissos da 
Gestão “É Hora de Mudar” foi o aprimoramento e ampliação 
das ações jurídicas do SINTET-UFU, visando garantir 
uma atuação combativa, qualificada tecnicamente e que 
atendesse todos os anseios da categoria.

Almejando cumprir efetivamente com esse compromisso, 
a atual gestão do sindicato realizou uma completa 
remodelagem e expansão do setor jurídico do SINTET-UFU, 
com a contratação de programas modernos para a gestão 
de processos e ampliação do número de profissionais que 
atuam na defesa do servidor.

Assim, esse Ligeirinho apresenta à categoria os novos 
serviços e benefícios, bem como os resultados dessas 
mudanças, na certeza de que sempre nos cabe avançar na 
defesa do trabalhador em todas as áreas.

Segue ainda anexado a este jornal o cartão do setor 
jurídico do SINTET-UFU, constando as orientações para o 
contato tanto para tratar de assuntos relativos ao trabalho 
na UFU, quanto para os demais temas pessoais dos 
trabalhadores via convênio firmado.
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SINTET MODIFICA A ATUAÇÃO JURÍDICA 
PARA SERVIDORES E SERVIDORAS

Em resposta a 
um antigo anseio da 
categoria, o SINTET-
UFU apresenta a 
sua mais recente 
conquista, a expansão 
dos serviços jurídicos 
do Sindicato. Se até 
o presente momento 
a atuação jurídica 
do SINTET-UFU se 
limitava a casos UFU, 
agora os sindicalizados 

Mas quais são os 
serviços que garantem 

essa expansão?

Com a expansão do jurídico 
do SINTET-UFU, além de 
todo suporte na área funcional 
que o (a) sindicalizado (a) já 
recebia ele (a) terá direito a 
atuação jurídica também em 
seus assuntos particulares. 

Entre os serviços constantes do 
novo pacote destacam-se:

Consultas gratuitas 
ilimitadas: O sindicalizado 
e seus dependentes poderão 
realizar consultas totalmente 
gratuitas, podendo tirar 
dúvidas, requerer orientações, 
consultas a processos e 
análises de documentos 
com advogados das diversas 
especialidades do direito.

Desconto para ingresso 
de ações particulares: 
Além dos serviços citados 
anteriormente, caso seja 
necessário o ingresso de 
processo particular, o 
sindicalizado contará com 
um desconto, bem como 
condições especiais de 
pagamento e parcelamento.

Outro importante benefício 
desse acordo é a garantia que o 
servidor terá de ser atendido por 
um escritório, que é inclusive 
contratado pelo SINTET-UFU, 
evitando assim problemas que 
possam ocorrer na contratação 

Mas quem pode 
desfrutar desses 

benefícios?
Podem utilizar os benefícios 

dessa parceria todos (as) os 
(as) sindicalizados (as) do 
SINTET-UFU, bem como seus 
familiares de primeiro grau, 
assim compreendidos como 
esposo (a) ou companheiro 
(a), filhos (as), pais e irmãos, 
garantindo assim um amplo 
benefício para a categoria.

Como posso marcar o 
meu atendimento?

Os atendimentos para 
assuntos particulares também 
podem ser marcados através  
do sindicato pelo telefone (34) 
3214-1649. Ou diretamente 
na sede do SINTET-UFU 
localizado a rua Salvador, 995, 
bairro Aparecida.

terão amplo suporte inclusive 
em casos particulares.

Tal expansão se deu com 
a contratação de diversos 
serviços do escritório de 
advocacia Muniz, Ávila 
e Martins - Sociedade de 
Advogados, o qual conta com 
uma ampla equipe jurídica, com 
profissionais especializados nas 
diversas áreas do direito, tais 
como: Direito Administrativo, 
Sindical, Previdenciário, 
Família, Contratos, 
Consumidor, Criminal, entre 
outros.

de um serviço tão importante 
quanto o da advocacia.
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O JURÍDICO PARA ALÉM DE UMA SALA 
NO SINDICATO

Uma das mudanças 
mais sensíveis do Jurídico 
do SINTET-UFU foi a 
atuação jurídica para além 
do tradicional atendimento 
na sede do Sindicato. Essa 
transformação visa atender um 
anseio da categoria, colocando 
o sindicato em contato com o 
cotidiano do (a) servidor (a).

Assim foram e continuarão 
sendo realizadas visitas 
periódicas nos diversos Campi 
instalados em Ituiutaba, Monte 
Carmelo, Patos de Minas e 
Uberlândia. Nessas visitas, 
foram apresentadas dúvidas 
ao jurídico, visitados os locais 
de trabalho e realizada a 
exposição de temas de interesse 
do servidor.

Além disso, já ficaram 
conhecidos os “Plantões no 
HC”, esse projeto consiste 
em atendimento jurídico no 

Hospital de Clínicas por 12 
horas seguidas, a intenção 
é consolidar esse projeto de 
modo permanente, realizando 
sempre ao menos dois plantões 
por mês.

O combate e prevenção ao 
assédio moral e sexual também 
é uma das prioridades atuais 
do sindicato e nesse meio-
tempo a equipe jurídica do 
SINTET-UFU tem realizado 
diversas reuniões com chefias 
e intervenções no local de 
trabalho quando relatada 
qualquer ocasião de assédio. 
Sempre de forma dialógica, 
mas firme no combate a este ato 
ilícito, o SINTET-UFU segue no 
seu objetivo de defender todos 
(as) os(as) trabalhadores(a) 
vítimas desse mal.

Vale ainda destacar a 
presença constante do Jurídico 
nos conselhos superiores, 

a despeito das tentativas 
da administração superior 
em violar as prerrogativas 
dos advogados sindicais, 
assessorando e apoiando 
os conselheiros Técnicos 
Administrativos nas instâncias 
colegiadas. Essa atuação foi 
essencial para vitórias como a 
implementação das 30 horas 
e na UFU, o respeito a greve 
nos três segmentos e diversos 
outras conquistas.

Por fim, destacamos que o 
SINTET-UFU avançará em 
levar não só o seu jurídico, 
mas todas as áreas de 
atuação nos diversos setores 
da Universidade. Por isso, 
caso queira a presença do 
Sindicato no seu setor para 
algum atendimento, conversa 
ou mesmo participação em 
alguma reunião entre em 
contato conosco.
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MAIS UMA GRANDE VITÓRIA 
JURÍDICA DO SINTET-UFU

O Novo Jurídico do 
SINTET-UFU conseguiu 
vitória junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
caçando liminarmente 
a decisão judicial que 
determinou a suspensão 
de decisão do CONSUN 
(Conselho Universitário), 
referente a suspensão do 

calendário durante a última 
greve da categoria na UFU.

Através de provocação 
do Corpo Jurídico do 
SINTET-UFU, por meio de 
Reclamação Constitucional 
ao STF, que visava resguardar 
a competência do TRF-1 
(Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região) para tratar das 

questões referentes ao Direito 
de Greve, o relator, Ministro 
Edson Fachin, no extrato da 
decisão divulgado na data 
de 16/12/2016 decidiu por 
deferir “o pedido de liminar, 
para suspender a decisão 
reclamada nos autos da ação 
civil pública nº 0015346-
04.2016.4.01.3803”. 

A reclamação feita 
em última análise, acaba 
por garantir a decisão 
administrativa do CONSUN, 
tomada sob os parâmetros da 
legalidade e razoabilidade, 
e ainda reafirma a 
Autonomia Universitária, 
direito constitucionalmente 
assegurado às Instituições 
Federais de Ensino Superior, 
em épocas de tantas violações.

STF TOMARÁ DECISÃO GERAL PARA 
AS AÇÕES DE APH

O Supremo Tribunal Federal 
reconheceu a repercussão geral 
no Recurso Extraordinário 
593068 para determinar a 
repercussão geral sobre os 
descontos previdenciários em 
parcelas que não se incorporam 
aos proventos de aposentadoria 
do servidor público.

O voto do ministro relator 
Luís Roberto Barroso é favorável 
aos servidores e já encontra 

concordância da maioria do 
Supremo Tribunal Federal, 
todavia, após algumas manobras 
do Ministro Gilmar Mendes o 
processo se encontra suspenso.

Sendo assim, após o fim da 
discussão no Supremo, será 
tomada uma decisão unificada 
para todo o Brasil e finalizadas 
as ações dos servidores que 
pleiteiam a devolução dos 
descontos indevidos.

Atenção! O servidor(a) que 
realiza ou realizou APHs nos 
últimos cinco anos e ainda não 
ingressou com a ação deve 
procurar o jurídico do SINTET-
UFU para que seja aberta  ação 
judicial que pleiteia este direito. 
Vale destacar que no cenário 
atual, para cada nove APHs que 
o(a) servidor(a) realiza ele(a) 
tem retido praticamente o valor 
integral de um plantão.
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COMO O SERVIDOR PODE COBRAR 
VALORES QUE A UFU NÃO PAGOU?

Incentivo à qualificação, 
retroativo do abono 
permanência, adicionais de 
insalubridade atrasados e 
demais verbas que a UFU 
reconhece, mas quase nunca 
paga, como proceder?

É muito comum no âmbito 
da Universidade que seja 
reconhecido pela instituição 
valores que devam ser pagos 
ao (a) servidor (a), como 
aqueles decorrentes da 
demora de uma solicitação 
administrativa e o efetivo 
deferimento do pedido. 
Tal situação é corriqueira 
ao se tratar de incentivo 
a qualificação, abono 
permanência, insalubridade e 
outros temas. 

Esses casos se destacam 
ainda por uma atitude da 
instituição de condicionar o 
pagamento desses valores à 
assinatura pelo (a) servidor 
(a) de um termo no qual esse 

(a) se comprometa a não ingressar 
na justiça para receber o que lhe é 
devido.

Vale destacar que esse termo não 
possuí validade legal, conforme 
já se consolidou nas decisões 
judiciais, uma vez que o acesso à 
justiça é um direito garantido na 
Constituição, não podendo e nem 
devendo ser afastado por meio de 
termos administrativos. Ou seja, a 
assinatura do termo não impede o 
ingresso da ação judicial.

Todavia, mais grave do que 
isso é o fato da UFU não realizar 
a devida correção e aplicação de 
juros nos valores reconhecidos o 
que, acumulado com a absurda 
morosidade na efetivação do 
pagamento, prejudica gravemente 
o direito do (a) servidor (a).

Sendo assim, se o (a) servidor 
(a) possuí algum valor para 
receber da Universidade, ainda 
que este (a) tenha assinado algum 
termo que possa impedi-lo de 
ingressar com processo judicial, 

este (a) deve procurar o 
jurídico do SINTET-UFU 
para que sejam tomadas 
as medidas cabíveis. Vale 
destacar que em muitos 
casos os juros e correção 
monetária só começam a 
incidir após iniciada a ação, 
reforçando a necessidade de 
tomar rapidamente todas as 
atitudes oportunas.

Fique atento! É comum 
que a Universidade negue 
a concessão do incentivo a 
qualificação em casos em 
que esse benefício é devido, 
vide quando a exigência do 
cargo é Ensino Médio e o 
servidor possua também 
ensino técnico ou em ou 
outros casos análogos.  Caso 
isso ocorra é importante que 
o (a) servidor (a) entre em 
contato com o Jurídico do 
Sindicato para que sejam 
tomadas as medidas cabíveis 
em defesa desse direito.
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ATUAÇÕES JURÍDICAS QUANTO AO 
RECEBIMENTO DA INSALUBRIDADE

A atuação do jurídico no âmbito da 
insalubridade foi marcada por várias ações, 
dentre elas a defesa contra pretensões de 
corte de insalubridade, ingresso de ações 
para a concessão adicional de insalubridade, 
atuação para ampliação da insalubridade de 
grau médio para grau máximo e ações para a 

Situação do 
Servidor(a)

Possibilidade de 
Atuação Jurídica

Possíveis Resultados

Servidor ou servidora 
recebeu notificação 
informando suspensão 
ou corte do adicional de 
insalubridade.

Defesa no âmbito 
administrativo ou judicial 
visando a manutenção do 
pagamento do adicional.

Manutenção do pagamento 
da insalubridade e 
recebimento retroativo 
dos meses em que o(a) 
servidor(a) não recebeu.

Servidor ou servidora 
solicitou  iniciar 
o recebimento 
do adicional de 
insalubridade e a UFU 
negou

Ingresso de ação judicial 
visando a concessão 
desta indenização.

Determinação do 
pagamento do adicional de 
insalubridade, bem como 
o recebimento retroativo 
desse valor.

Servidor ou servidora 
recebe insalubridade 
em grau médio, mas 
deveria receber em grau 
máximo.

Ingresso de ação judicial 
visando a concessão da 
insalubridade em grau 
máximo.

Determinação do 
pagamento da insalubridade 
em grau máximo, bem como 
o recebimento retroativo 
desse valor.

Servidor recebe 
indenização por 
exposição a raio-x/
radiação ionizante, mas 
a UFU nega acumular tais 
valores com o adicional 
de insalubridade.

Ingresso de ação visando 
a determinação da 
concessão acumulada 
das indenizações.

Ingresso de ação visando 
a determinação da 
concessão acumulada das 
indenizações.

acumulação do adicional de insalubridade com 
a indenização por exposição a raio -x/radiação 
ionizante. 

Ainda assim, ainda é comum haver dúvidas 
quanto a esse tema, assim, para facilitar a 
visualização sobre os possíveis direitos do 
servidor, apresentamos o quadro a seguir:

Vale destacar que é ainda possível o 
ingresso de ações que acumulem mais de 
uma das hipóteses previstas no quadro 
acima, como por exemplo, para acumulação 
de indenização por radiação ionizante com 
a ampliação do pagamento da insalubridade 

de grau médio para o máximo.
O importante é que o (a) servidor (a) ao 

notar qualquer irregularidade no pagamento 
de seus direitos procure o setor jurídico do 
SINTET-UFU para que possam ser tomadas 
todas as medidas em sua defesa.
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ATENDIMENTO ESPECIAL E DOMICILIAR 
PARA APOSENTADOS

Uma das prioridades do 
atendimento jurídico do 
SINTET-UFU é o cuidado 
especial com nossos(as) 
aposentados(as). Por 
entendermos que esses 

ATENÇÃO SERVIDORES QUE 
TRABALHARAM INSALUBRE ANTES DO RJU

O servidor que trabalhou 
em regime insalubre antes 
de 1990 na UFU ou laborou 
recebendo insalubridade com 
carteira assinada deve procurar 
com urgência o jurídico do 
SINTET-UFU.

Tais servidores podem ter 
direito a contagem de tempo 
especial, essa ação visa uma 
contabilização a mais de tempo 
durante os períodos em que os 

(as) servidores (as) trabalharam 
insalubres no regime celetista.

O efeito prático desta ação é 
a contabilização de 2 meses a 
mais para mulher e 4 meses a 
mais para os homens para cada 
ano trabalhado insalubre com 
carteira assina. 

Mas atenção! Mesmo que 
o (a) servidor (a) já possua 
tempo para aposentar é 
necessário que se ingresse com 

a ação, pois os meses contados 
a mais podem ser convertidos 
em indenização, pagando-
se retroativamente o abono 
permanência.

A urgência se dá em razão da 
reforma da previdência, pois 
no caso de aprovação desse 
projeto absurdo é possível 
que seja impedido o ingresso 
de novas ações com essa 
motivação.

trabalhadores carregam a 
história e merecem todo 
o suporte da entidade é 
que adotamos medidas 
para melhor atendê-los.

Assim no ano de 2016 
iniciamos as visitas com 
o Advogado do sindicato 
na casa de servidores(as) 
a p o s e n t a d o s ( a s ) 
impedidos de se 
deslocarem até o sindicato 
por motivos específicos 
ou por possuir idade 
muito avançada, para 
tirar dúvidas, esclarecer 

situações e apresentar o 
andamento de seus processos. 

Sendo assim, se for interesse 
do servidor(a) aposentado(a) 
ou pensionista impedido de se 
deslocar, receber uma visita 

do jurídico do SINTET-UFU, 
basta entrar em contato com 
a coordenação a pasta de 
aposentados(as) através do 
telefone 32141649 e agendar o 
atendimento domiciliar.
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ATUAÇÃO JUNTO ÀS FUNDAÇÕES 
REPRESENTADAS PELO SINTET-UFU

O jurídico do SINTET-UFU 
esteve continuamente presente 
nas Fundações, lutando para 
garantir e ampliar os diretos dos 
(as) trabalhadores (as) dessas 
instituições representados pelo 
Sindicato.

Assim, garantimos todos os 
direitos já conquistados e apoiamos 
a conquista de novos direitos 
para esses (as) trabalhadores (as), 

AÇÕES VITORIOSAS DO JURÍDICO
Por mais que a justiça 

cotidianamente se coloque 
contra a classe trabalhadora e 
o direito seja um instrumento 
burguês de justificação 
ideológica da exploração, 
seguimos resistindo e 
conquistando vitórias pontuais 
para a classe trabalhadora e 
para trabalhadores de forma 
coletiva ou individual.

Assim o jurídico do SINTET-
UFU conquistou diversas 
vitórias recentes, destacando-
se entre elas:

- Vitória em liminar no STF 
contra decisão que violava a 
Autonomia Universitária da 
UFU;

-Atuação administrativa 
contra o corte de insalubridade 
dos (as) trabalhadores (as) da 
UFU que, em sua maioria, 
continuam a receber o benefício;

-Vitórias em diversos 
processos de desvio de função;

destacando-se a estabilidade para 
trabalhadores (as) próximos da 
aposentadoria da Radio e Televisão 
Educativa de Uberlândia (RTU).

Nos próximos anos 
pretendemos conquistar cada vez 
mais direitos e garantias para esses 
(as) trabalhadores (as), realizando 
ainda visitas periódicas nos locais 
de trabalho, fiscalizando o devido 
cumprimento de todos os direitos 

e regras de saúde e segurança dos 
trabalhadores.

Destacamos por fim que esse 
ano iniciamos o ingresso de 
uma ação que abarca todos (as) 
trabalhadores (as) das fundações, 
visando a correção do FGTS, 
assim solicitamos que todos (as) 
que atuam junto às fundações que 
procurem o jurídico do SINTET-
UFU para iniciarmos os processos.

-100% de êxito nos 
recursos contra sentenças 
que consideraram devidos 
os descontos previdenciários 
sobre a APH;

-Vitórias em liminar para 
impedir descontos indevidos 
dos servidores em ilegais 
“restituições ao erário”;

- Redução da carga horária 
para trabalhadores (as) expostos 
à radiação;

-Diversas concessões de 
contagem de tempo especial 
para trabalhadores (as) que 

laboraram de forma insalubre 
com carteira assinada;

- Recebimento de diversos 
seguros de vida em caso 
de doenças e acidentes 
incapacitantes;

- Concessões de insalubridade 
judicialmente, ampliação de 
indenização por insalubridade de 
grau médio para máximo, bem 
como a vitória para concessão 
acumulada de percentual de 
insalubridade e indenização por 
exposição a radiação ionizante/
raio-x;
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AÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO, 
DÚVIDAS COMUNS E MITOS

É do conhecimento de 
muitos de nossos trabalhadores 
que o servidor que na prática 
exerce uma função distinta e 
superior ao seu cargo, faz jus 
ao recebimento das verbas 
decorrentes do desvio de função. 
Todavia, sobre esse tema há 
muita confusão e informações 
equivocadas, as quais, muitas 
vezes levam até ao desestímulo 
do ingresso desta ação. 
Selecionamos aqui as principais 
dúvidas sobre o tema:

Quem pode entrar com 
a ação do desvio de 

função?
Todos os servidores da UFU 

que estão alocados em um cargo, 
mas exercem funções de um 
cargo superior ao seu. Vale ainda 
destacar que os trabalhadores 
das fundações que foram 
contratados para uma atividade, 
porém passaram a agregar ou 
atuar em outras também podem 
entrar com a ação.

Posso ser punido ou 
sofrer prejuízos por 

entrar com essa ação?
A Universidade não pode 

punir ou perseguir qualquer 
trabalhador pelo ingresso de ação 
judicial que visa pleitear seus 
direitos. Todavia é importante 
que o sindicalizado tenha 
ciência que, caso seja vitorioso 
na ação, são grandes as chances 
de ser realocado de setor uma 

vez que ação busca denunciar 
um erro da Universidade de 
desviar a função do trabalhador.

Qual o objetivo dessa 
ação?

Essa ação visa garantir 
a diferença remuneratória 
dos últimos cinco anos que 
antecedem a entrada da ação, 
bem como os demais anos 
após o seu ingresso enquanto o 
desvio persistir, entre o cargo em 
que o servidor formalmente se 
enquadra e o das atividades que 
exerce. Vale destacar que não 
é possível pleitear a mudança 
de cargo definitiva em razão do 
desvio de função, uma vez que 
o acesso a cargo público só se dá 
através de concurso público. 

Infelizmente há ainda uma 
crença em algumas pessoas 
de que seria errado pleitear 
esse direito ou que ao fazê-lo 
o servidor agiria de má-fé o 
que não é verdade! O desvio 

de função visa corrigir uma 
exploração excessiva realizada 
pela universidade que durante 
muito tempo se apropriou de 
um trabalho mais caro de um 
(a) trabalhador (a), pagando a 
este (a) um valor inferior ao 
devido pelas tarefes executadas. 
Além disso, o servidor só poderá 
pleitear os últimos cinco anos, 
sendo que a Instituição poderá 
ter superexplorado o seu trabalho 
por um período muito superior.

Qual o prazo para 
ingressar com essa ação?

A ação de desvio de função 
pode ser ingressada até cinco 
anos após o fim da realização 
das atividades em desvio 
ou da aposentadoria do(a) 
servidora(a), ou seja, é possível 
ingressar com a ação até 
mesmo depois de aposentado. 
Porém quanto antes se iniciar o 
processo, maiores são os ganhos 
para o (a) trabalhador (a).
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COBRANÇA INDEVIDA DE IMPOSTOS É 
PREZUÍZO PARA O CONSUMIDOR

O Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços - ICMS, incide sobre 
toda e qualquer mercadoria 
ou serviços que circulem no 
mercado de consumo, sendo 
seus valores repassados para o 
consumidor no ato da compra 
ou contratação, e as quantias 
arrecadadas abastecem a 
receita dos estados, aqui, o de 
Minas Gerais.

Ocorre que, nas contas de 
energia elétrica, pagas tanto 
por empresas como pelos 
cidadãos, o ICMS tem sido 
há anos cobrado de maneira 
abusiva e irregular, incidindo 
sobre valores que não 
representam o consumo real. 

Nas contas de luz vêm 
discriminado o consumo 
real de energia, ou consumo 
efetivo, e outras cobranças 

como a “Transmissão” ou 
“TUST” (Tarifa de Uso 
dos Sistemas Elétricos de 
Transmissão), “Distribuição” 
ou “TUSD” (Tarifa de Uso 
dos Sistemas Elétricos de 
Distribuição) e “Encargos 
Setoriais”.

Tais cobranças representam 
um valor considerável nas 
contas de energia, e muitos 
consumidores não sabem que, 
além disso, o ICMS também é 
cobrado sobre essas parcelas, 
sendo que deveria incidir 
apenas sobre o valor referente 
ao consumo real da energia 
elétrica.

Diante dessa situação, 
o escritório Muniz, Ávila 
e Martins - Sociedade de 
Advogados desenvolveu 
estudos e cálculos a fim de 
compreender a cobrança 

abusiva do imposto e propor 
ação judicial, com o objetivo 
de suspender a parcela ilegal 
da cobrança e também reaver 
o que fora pago indevidamente 
nos últimos 05 (cinco) anos.

Em caso de dúvidas basta 
procurar o escritório para 
melhor entender a matéria, já 
que é necessária a orientação 
profissional para fazer cessar 
a cobrança indevida e receber 
o que foi pago ilegalmente, na 
busca da Justiça social e da 
adequação dos impostos, que 
são cobrados excessivamente 
do trabalhador.
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FIQUE ATENTO AO PRAZO PARA 
RECEBIMENTO DO SEGURO DE VIDA

Muitas pessoas sabem que 
o seguro de vida deve ser pago 
não só em razão do falecimento, 
mas também na ocorrência 
de doenças ou acidentes que 
incapacitem o indivíduo. Mas 
o que pouca gente conhece é o 
curtíssimo prazo prescricional.

A compreensão consolidada 
da jurisprudência é que a 
prescrição para a solicitação 
do seguro se dá após apenas 
um ano do conhecimento 
inequívoco de que a pessoa 
possui a doença ou sofrerá 
as consequências de acidente 
incapacitante. Entendendo 
como ciência inequívoca ou a 
realização de perícia ou outro 

fator que evidentemente dê 
para a pessoa a certeza da 
incapacidade permanente.

É comum que, em momentos 
de doenças ou acidentes, a 
última coisa em que a pessoa 
queira saber ou se preocupar 
seja com o recebimento do 
seguro de vida, não só pelo 
objetivo principal, que é cuidar 
de sua saúde, mas também pela 
impressão de que ao acionar o 
seguro de vida isso significaria 
a eminência do falecimento.

Todavia, passado os 
momentos mais difíceis, ao notar 
a perda do prazo para requerer 
o seguro de vida, a pessoa se 
arrepende de não ter acionado 

o direito ao recebimento dos 
valores devido.

É possível ter uma vida plena 
mesmo após passarmos por 
situações trágicas de doença ou 
acidentes e o valor do seguro 
de vida pode garantir maior 
qualidade e melhores condições 
nesses momentos que podem 
requerer gastos com adaptação 
e tratamentos permanentes. 
Por isso, conte sempre com 
o apoio do SINTET-UFU 
para resguardar seus direitos 
nesses momentos de maior 
vulnerabilidade, lembrando 
sempre que o sindicato deve ser 
procurado o quanto antes para 
evitar a ocorrência da prescrição.

INVENTÁRIO: DÚVIDAS E O QUE FAZER
É muito comum ouvir falar 

na necessidade de realizar o 
processo de inventário quando 
algum parente vem a falecer, 
mas existem inúmeras dúvidas 
sobre como esse processo deve 
ocorrer e como proceder.

O processo de inventário 
deve ser aberto sempre que a 
pessoa falecida deixar algum 
bem, seja ele móvel , como um 
carro, ou imóvel, como casas 
ou terrenos. Para os casos em 
que o falecido deixou apenas 
valores depositados em conta 
corrente ou poupança é possível 
ingressar com a chamada “Ação 
de Alvará” que consiste numa 
forma mais simples e rápida de 

levantar esses valores.
Para o inventário é muito 

importante ficar atento ao prazo 
de dois meses para entrar com 
a ação, conforme previsto em 
lei, já que após esse período 
o Estado pode cobrar multa e 
juros. Dessa forma, quanto mais 
a pessoa demorar a entrar com 
a ação, mais caro os impostos 
finais poderão ficar.

Vale ainda destacar que é 
necessário ingressar com 
o inventário sempre que a 
pessoa falecida deixar algum 
bem, já que não é possível 
transmitir os bens de maneira 
correta de outra forma, 
evitando-se assim possíveis 

complicações jurídicas que 
possam decorrer da não abertura 
do inventário. 

Em caso de dúvidas deve-
se procurar a orientação de um 
advogado para esclarecer as 
particularidades de cada caso e 
ver a melhor forma de ingressar 
com a ação, ressaltando que 
a partir de agora tais casos 
contam com o apoio do jurídico 
ampliado do SINTET-UFU.


