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Brasília, 30 de janeiro de 2017.

URGENTE

 Prezado (a) Ecetista,

 Na qualidade de uma das entidades representantes da categoria, nos termos do artigo 5º, inciso 

XXI, da Constituição Federal, a União Brasileira dos Servidores Postais e Telegráficos - UBSPT, ajuizou 

no dia 18/07/2011, na Quarta Vara Cível do Distrito Federal, a Ação Coletiva 2011.01.1.129843-7, onde 

pediu em benefício da Classe Postal, a condenação do POSTALIS, na recomposição e pagamento dos 

expurgos inflacionários da Reserva de Poupança. O pedido foi julgado procedente. A sentença pode ser 

observada no anexo ou consultada no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: www.tjdft.jus.br.

 Têm direito ao recebimento das diferenças todos os Ecetistas que, além de receberem a presente 

missiva, se enquadrarem nos seguintes requisitos:

  a) Contribuíram para o POSTALIS de julho/1987 a março/1991; e,

  b) Sacaram a reserva de poupança de 18/07/2006 em diante.

 Preenchidos ambos os requisitos, o(a) Senhor(a) deverá assinar e remeter o Termo de 

Autorização anexo.

  

 Ressalta-se que a juntada da autorização, referida anteriormente, é fundamental para que Vossa 

Senhoria, cumpridos os requisitos acima, possa se beneficiar da decisão e, assim, se habilitar no 

processo. Conforme cópia do despacho em anexo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou 

que os interessados em se beneficiar da decisão devem se habilitar no prazo de trinta dias, sob pena de 

perder o direito.

 Caso tenha interesse em receber os valores, após o preenchimento da autorização anexa, 

encaminhe-a, com cópia do RG e CPF, à nossa Representação em Brasília.

 De acordo com os advogados da UBSPT o último dia para juntar tal documentação no 

processo é o dia 06/03/2017. Em caso de dúvidas, ligue para a UBSPT no telefone (61) 3201-4060 

(falar com Carla ou Márcia) ou para a Advocacia Carvalho Cavalcante no telefone (61) 2109-0009 (falar 

com Ana Cristina ou Ciro).

 Cordialmente,

 UNIÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES POSTAIS E TELEGRÁFICOS

 Rodrigo Walraven de Souza Araújo

 Presidente
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO
AÇÃO COLETIVA 2011.01.1.129843-7 - RESERVA DE POUPANÇA

 AUTORIZO, expressa e exclusivamente, a UBSPT, CNPJ 07.363.369/0001-08, a promover o 

ajuizamento, acompanhamento e cumprimento de sentença no processo coletivo nº 2011.01.1.129843-7, da 4ª 

Vara Cível de Brasília, ajuizada pela União Brasileira dos Servidores Postais e Telegráficos (UBSPT) contra o 

POSTALIS - Instituto de Seguridade Social dos Correios, visando o recebimento das diferenças de índices dos 

planos econômicos quanto à correção monetária da reserva de poupança (expurgos inflacionários/planos 

econômicos).

 CONCEDO, ainda, autorização para que se proceda ao destaque dos honorários advocatícios 

contratuais, no importe de 20% (vinte por cento) sobre os valores recebidos, em favor do escritório ADVOCACIA 

CARVALHO CAVALCANTE, CNPJ nº 07.440.576/0001-19, representado por Lino de Carvalho Cavalcante, 

OAB-DF 18.841.

 DECLARO, sob as penas da lei, que não disponho de meios para custear despesas processuais, e 

nesse sentido, pleiteio o benefício da gratuidade de justiça, amparado (a) no disposto na Lei nº 1060/50 e 98 do 

CPC.

assinatura
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