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O SINTET-UFU tomou conhecimento recentemente da notícia de que escritórios 
de advocacia estariam assediando e praticando marketing ilegal visando as 
trabalhadoras e os trabalhadores da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

Destacamos que toda servidora e servidor sindicalizado tem o direito de ingressar 
com ações ligadas a suas atividades na UFU de forma gratuita através do SINTET-
UFU. 

Tais escritórios cometem prática ilegal, violando preceitos éticos da própria 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o que reforça a cautela que nossas 
trabalhadoras e trabalhadores devem ter frente e essa situação.

Alguns advogados e advogadas têm ido a unidades de trabalho da UFU, 
pressionando os servidores e as servidoras para assinarem procurações e contratos 
particulares afirmando que esses e essas possuem direitos próximos da prescrição, 
outros ainda estão enviando cartas diretamente para a casa das trabalhadoras e 
trabalhadores. Tais práticas têm causado grave prejuízo para a categoria, uma vez 
que esses profissionais descontam percentuais e cobram por ações que 
podem ser ingressadas gratuitamente através do SINTET-UFU. 

Esclarecemos, ainda, que é direito da servidora e do servidor ingressar com ações 
através de advogado particular, entretanto é preciso sempre ter cautela, escolher 
profissionais de confiança e que não violem preceitos éticos profissionais.

Sendo assim, como deve proceder a trabalhadora e o trabalhador que for 
abordado ou receber qualquer correspondência de algum escritório de advocacia e/ou 
com teor jurídico?
1- Nunca assinar documentos entregues ou se dirigir aos locais indicados em 
correspondência.
2- Procurar imediatamente o SINTET-UFU através do telefone (34) 3214-1649 ou na 
sua sede localizada na Rua Salvador, nº 995, no bairro Aparecida em Uberlândia/MG.
 Sabemos que infelizmente a nossa categoria é continuamente visada para a 
aplicação de golpes ou recebimento de vantagens indevidas, por isso é preciso estar 
sempre atentos e vigilantes. O SINTET-UFU continuará tomando todas as medidas 
para prevenir e responsabilizar empresas ou indivíduos que cometam práticas ilegais 
contra os trabalhadores e as trabalhadoras da UFU.
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