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AÇÃO DE DIFERENÇA DE URV COLETIVA - RECOMPOSIÇÃO SALARIAL 

 

A Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar de Goiás – ASSOF 

ajuizou de forma coletiva Ação de Diferença de URV (Processo nº 5449521-12.2019.8.09.0051), que 

é o direito quanto à recomposição da perda remuneratória decorrente da instituição do Plano Real, em 

virtude da implantação do sistema de conversão de moeda denominado URV (Unidade Real de Valor) 

no ano de 1994. 

O pedido, em resumo, consiste no direito ao reajuste de 11,98% (onze inteiros e noventa e 

oito avos por cento) na remuneração dos Oficiais, o que pode ser cobrado relativo aos últimos 05 

(cinco) anos por não haver prescrição de fundo do direito.  

Destaca-se que os associados não têm custos adicionais com esta ação, pois se trata de ação 

coletiva, desta forma, todo o aporte financeiro referente a fase de conhecimento fica a cargo da ASSOF. 

Ademais, esta ação coletiva beneficia a todos os associados que possuem o referido direito, 

pois o seu resultado poderá ser aproveitado por todos, vez que, após o trânsito em julgado, cada 

associado poderá ajuizar ação individual de execução. 

 

ASSOF GANHA AÇÃO: EFEITOS FINANCEIROS DEVEM CORRESPONDER  

A DATA DA PROMOÇÃO, NÃO PODENDO SE DAR EM DATA POSTERIOR 

 

A Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar protocolou várias 

ações judiciais em favor de diversos associados questionando a prática recorrente do Estado de Goiás 

em promover os Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militares em determinada data (fixada 

na lei) mas com efeitos financeiros em data futura, muitas vezes com intervalos superiores a um 

semestre, sempre alegando dificuldades financeiras do ente público. 
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Sendo certo que o direito à patente em toda sua plenitude com as vantagens, prerrogativas 

e deveres decorrentes são inerentes aos Oficiais no momento da promoção, as ações foram propostas 

com o fito de resguardar tais prerrogativas, as quais foram reconhecidas e julgadas procedentes pelo 

Judiciário, sendo determinado o pagamento da diferença pecuniária por Requisição de Pequeno Valor. 

Tendo em vista o Estatuto da ASSOF, o crédito recebido nessas ações é integralmente do 

Associado, pois a instituição custeia os honorários do jurídico que está à disposição de todos os oficiais 

associados enquadrados nessa situação. 

Essas ações estão sendo protocoladas individualmente devido a sua natureza jurídica e a 

necessidade de cálculos específicos, sendo necessário que o associado interessado procure a assessoria 

jurídica (Magalhães e Bittencourt Advogados Associados) e apresente sua documentação para que seja 

protocolada em seu favor a ação específica. 

 

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS PROTOCOLA MANDADO DE SEGURANÇA  

CONTRA O AUMENTO ABUSIVO DA ALÍQUOTA DO IPASGO NO ÍNDICE DE 21,56% 

 

A ASSOF protocolou Mandado de Segurança (Processo nº 5404834.47.2019.8.09.0051) 

questionando o aumento abusivo da alíquota do IPASGO, o que atinge diretamente os seus associados. 

Vale dizer que são inúmeros os argumentos contrários à implementação do referido 

aumento, dentre eles falhas importantes na realização do cálculo atuarial apresentado, responsabilidade 

da má-gestão que não pode ser transferida ao segurado, existência de crédito a receber pelo Instituto, 

suficiente para o equilíbrio das contas, ausência de paridade na composição do Conselho Deliberativo 

do órgão que aprova os aumentos (o que sempre prejudica os interesses dos usuários e desequilibra a 

relação existente), situação financeira do funcionalismo que ainda aguarda o pagamento do salário de 

dezembro de 2018, ofensa a diversos princípios constitucionais e infraconstitucionais, dentre outros. 

As falhas são diversas e a ASSOF, preocupada com os interesses dos seus associados, as 

questionou judicialmente de forma coletiva, pleiteando LIMINAR para suspender o reajuste 

anunciado, bem como, ao final, que seja realizado novo estudo de impacto atuarial, de forma 

transparente, para que se encontre o índice correto a ser aplicado. 

Essa ação, por ser coletiva, beneficiará a todos os oficiais associados, independentemente 

de ações individuais. 
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LIMINARES CONCEDEM LICENÇA PATERNIDADE ESTENDIDA  

PARA 20 DIAS À ASSOCIADOS 

 

Em ações patrocinadas pelo Corpo Jurídico da ASSOF foram deferidas liminares para gozo 

de licença paternidade pelo período de 20 (vinte) dias, ou seja, superior aos 5 (cinco) dias concedidos 

quando o pleito se dá administrativamente. 

 As ações foram fundamentadas em Lei de 2018 que altera o período em questão, o 

estendendo com relação as Forças Armadas, entendimento que deve ser aplicado também aos Policiais 

e Bombeiros Militares, como nos casos em questão, pois esses são forças auxiliares ao Exército, 

conforme disposição constitucional. 

Além disso, as decisões observaram a finalidade da licença paternidade, qual seja, proteção 

da criança, a qual é prioridade absoluta sob a ótica constitucional e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, bem como a importância indispensável da figura paterna para o infante. 

Sendo assim, estando presentes os requisitos legais autorizadores, foi deferida liminar para 

cumprimento imediato, permitindo que os associados que ingressaram com as demandas pudessem 

estar com suas crianças por 20 (vinte) dias a título de licença paternidade. 

Essas ações, devido a sua especificidade, são protocoladas individualmente, sendo 

necessário que o associado interessado procure a assessoria jurídica (Magalhães e Bittencourt 

Advogados Associados) e apresente sua documentação para que seja protocolada em seu favor. 

 

MILITAR TRANSFERIDO SEM MOTIVAÇÃO DE SUBCOMANDO  

DE UNIDADE É RETORNADO A FUNÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL 

 

O corpo jurídico da ASSOF, atendendo a demanda de um militar que injustamente foi 

transferido do Sub-Comando de Unidade que exercia sem qualquer motivação legal, havendo indícios 

de perseguição política, protocolou demanda requerendo seu retorno ao cargo. 
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A ação foi julgada procedente (Processo nº 5554118.25.2018.8.09.0000) e a administração 

já efetivou a decisão exarada, garantindo assim a honra e a dignidade do oficial afetado e corrigindo-

se um injusto que ecoava. 

Quem ganha com esse tipo de decisão não é apenas o requerente da mesma, mas todo o 

oficialato e a Instituição a que pertencem, pois a correção dessas eventuais injustiças amplia o 

sentimento de segurança na função, refletindo em um trabalho mais eficiente em prol da sociedade 

Goiana. 

 

MILITAR TRANSFERIDO PARA O INTERIOR COM CONCESSÃO  

DE APENAS DOIS DIAS PARA APRESENTAÇÃO, TEM PRAZO ESTENDIDO 

POR LIMINAR JUDICIAL PARA 20 (VINTE) DIAS 

 

O corpo jurídico da ASSOF, atendendo a demanda de um militar que foi transferido para 

o interior, tendo determinação que se apresentasse no novo posto de trabalho com intervalo de apenas 

dois dias, ingressou com demanda judicial para estender o prazo, visto que o exíguo número de dias 

não permitia que o mesmo providenciasse o necessário para o deslocamento definitivo do próprio e da 

família. 

A ação teve LIMINAR procedente (Processo nº 5432159.94.2019.8.09.0051), garantindo 

ao oficial em questão o prazo de 20 (vinte) dias para que se apresentasse no novo local. 

Essa ação, devido a sua especificidade, é protocolada individualmente, sendo necessário 

que o associado interessado procure o corpo jurídico e apresente sua documentação para que seja 

protocolada em seu favor. 

  

 

ABSOLVIÇÕES NA JUSTIÇA MILITAR 

FECHAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019 SEM CONDENAÇÕES E COM OITO ABSOLVIÇÕES 
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Em relação às ações penais em tramitação perante a Justiça Militar do Estado de Goiás, a 

ASSOF conseguiu fechar o primeiro semestre de 2019 sem nenhuma condenação criminal de seus 

associados que são defendidos pela assessoria jurídica. 

Nos sete primeiros meses o corpo jurídico obteve a absolvição em todos os julgamentos 

criminais realizados, tanto por meio de julgamentos colegiados por Conselho Especial de Justiça, 

quanto em ações criminais decididas monocraticamente em julgamento por juiz singular na Auditoria 

Militar, somando um total de oito absolvições na Auditoria Militar (Processos: 201602487906, 

201700247993, 201401579803, 201400680691, 201501486211, 201105034016, 200701973590 e 

200701973590). 

 

TRIBUNAL DO JÚRI 

ASSOCIADOS ACUSADOS DE DUPLO HOMICÍDIO FORAM ABSOLVIDOS 

 

O escritório Magalhães e Bittencourt Advogados Associados, que presta assessoria jurídica 

à ASSOF, no dia 24/06/2019 participou de julgamento em que dois associados que respondiam a ação 

penal por homicídio qualificado por fato ocorrido em serviço há mais de dez anos foram absolvidos 

pelo Tribunal do Júri da 4ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida. 

O fato ocorreu durante uma troca de tiros com dois meliantes que se utilizavam de uma 

motocicleta furtada para praticar roubos e estavam armados com um revólver calibre .32 e uma pistola 

.40, os quais reagiram à abordagem e foram atingidos em uma mata situada nas proximidades do Parque 

Oeste Industrial. Em julgamento, os jurados acolheram a tese da defesa em todas as séries de quesitos, 

absolvendo os policiais militares das imputações realizadas. 

 

 

HABEAS CORPUS 

ASSOCIADO PRESO PREVENTIVAMENTE FOI LIBERTADO APÓS CONCESSÃO DE ORDEM 
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O escritório Magalhães e Bittencourt Advogados Associados, que presta assessoria jurídica 

à ASSOF obteve sucesso no Habeas Corpus impetrado em face de dois associados, os quais foram 

injustamente submetidos à prisão preventiva em razão da Operação Circo da Morte, em Caldas Novas, 

juntamente com outros três policiais militares.  

Após muito trabalho, no dia 19/02/2019, em sessão de julgamento com a sustentação oral 

da Drª Rosangela Magalhães de Almeida, a ASSOF conquistou a segurança para que os associados 

fossem imediatamente colocados em liberdade, em decisão proferida pela 1ª Câmara Criminal nos 

autos nº 5024289.22.2019.8.09.0000. 


