
SERCON SE REUNE COM PRESIDENTE DO TCEGO 

 

O Presidente do SERCON Marcos Pinto Perillo, acompanhando de diretores e do 

assessor jurídico do sindicato, Dr. Juscimar Ribeiro, tiveram audiência com o 

Conselheiro Celmar Hech nesta sexta-feira, dia 08/03) para tratar de assuntos de 

interesse dos servidores do TCEGO. 

Na audiência foram tratados de vários temas relativos aos servidores e à Gestão 

do Tribunal, dentre eles a questão das projeções da reforma da previdência sobre o 

quadro de servidores; a situação do orçamento do TCEGO para 2019, que foi aprovado 

pela ALEGO depois de derrubada de veto do Governador; foram iniciadas tratativas 

visando a participação dos servidores nas Olimpíadas dos TC’s e o assunto principal foi a 

questão da suspensão do pagamento da diferença da URV. 

Sobre a questão da URV, o Presidente do SERCON externou sua preocupação em 

relação a possibilidade de um tumulto processual em face da determinação do 

Conselheiro Presidente de intimação dos demais servidores beneficiados com a 

diferença, não representados pelo SERCON. 

Na ocasião, o Dr. Juscimar Ribeiro explanou aspectos processuais do processo 

administrativo de diferença da URV, informou dos paradigmas dos outros Poderes 

(Judiciário e Legislativo) e do Ministério Público Estadual que deram base para a decisão 

pelo deferimento do pedido no TCEGO, após toda a instrução técnica, inclusive e 

especialmente, da Diretoria Jurídica, e concluiu solicitando ao Presidente do TCEGO que 

aprecie a defesa apresentada pelo SERCON. 

Marcos Perillo reforçou o pedido de análise da defesa do SERCON, alertando 

que a demora na retomada do pagamento faz com que seja mais ainda onerada a 

categoria e faz com que os servidores tenha insegurança sobre o recebimento. 

O Presidente Celmar ouviu atentamente as ponderações e pedidos do sindicato, 

se comprometeu em analisar com brevidade o caso da URV, adiantando que, superada 

a questão jurídica que fez com que houvesse a suspensão dos pagamentos (suposta 

Prescrição), ainda terá de se avaliar como será resolvida a questão da capacidade 

orçamentária/financeira de assumir essa despesa. 

No final, foi reafirmado pelo Presidente do SERCON a confiança de uma relação 

harmoniosa e respeitosa entre sindicato e Administração da Corte, tendo sido pelo 

Presidente do TCEGO agradecida a visita e se comprometido em dar em breve uma 

decisão sobre os pleitos formulados. 
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