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Em assembleia geral ordinária realizada 
no dia 31/08, no TST, servidores do Judiciá-
rio Federal e do MPU aprovaram o parecer do 
Conselho Fiscal sobre a prestação de contas 
do Sindjus-DF, referente ao período de junho 
de 2016 a maio de 2017. 

O parecer aprovado apresentou algumas 
ressalvas, todas devidamente esclarecidas 
pelos coordenadores. Após debates relaciona-
dos ao parecer do Conselho Fiscal, a assem-
bleia deliberou pela abertura de ação judicial 
contra diretores que causaram danos finan-
ceiros à entidade, conforme destacado nos 
seguintes itens ressalvados no parecer:

 1) Assinatura de contrato de prestação de 
serviço de advocacia com cláusula de resci-
são superior a 30 dias e rescisão com paga-
mento de multa rescisória;

 2) Demissão de funcionários em período 
de estabilidade;  

 Um dos diretores apontado como respon-
sável por medidas que oneraram os cofres 
do sindicato teve direito a cinco minutos de 
defesa durante a Assembleia de Prestação de 
Contas. Em seguida, por maioria absoluta, a 
Assembleia decidiu abrir processo judicial 
contra esses dirigentes com objetivo de ver 
ressarcidos os eventuais danos causados. 

Ao final, foi aprovada a proposta orçamen-
tária para o exercício de 2018, com algumas 
sugestões incorporadas pela assembleia.
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“ É importante destacar que o sindicato preza pela trans-

parência nas suas ações, todas desenvolvidas em defesa 

da categoria. Na assembleia, tivermos a oportunidade de 

tirar todas as dúvidas levantadas em relação à atuação 

da nossa diretoria. Da nossa parte, seguiremos no 

empenho de zelar pelo patrimônio dos servidores do 

Judiciário e do MPU.

“

Costa Neto, 
coordenador-geral  

Sindjus-DF

Assembleia-Geral aprova contas do 
sindicato e determina abertura de processo 

contra diretores que deram causa a danos 
financeiros apurados pelo Conselho Fiscal



Sindjus-DF faz gestões 
junto a autoridades do MPU 
em defesa da categoria 

Durante solenidades no MPF, 
o coordenador-geral do Sindjus 
Costa Neto e a presidente da 
ASMPF, Sueli Masala, conversam 
com a futura PGR, Raquel Dodge, 
com o presidente da ANPR, José 
Robalinho, com o atual PGR, Ro-
drigo Janot, com a subprocuradora 
Cláudia Sampaio, e com os 
ex-PGRs, Roberto Gurgel, Antônio 
Fernando e Geraldo Brindeiro.
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Sindjus e associações tratam dos 13,23% com o subpro-

curador Brasilino Pereira; dos quintos com o SG da PGR, 

Blal Yassine Dalloul; e de temas relacionados aos agentes 

de segurança com o assessor de Políticas de Segurança 

do MPDFT, Promotor de Justiça Newton Cezar Valcarenghi 

Teixeira, e com o Secretário de Segurança Institucional, 

coronel Arismar Luz Filho.

15/09 – Sexta Feira
17h     -  Inicio do credenciamento e brunch
18h     -  Abertura
18h30  - Regimento interno e alteração estatutária 
              (discussão e deliberações)
22h     -  Encerramento do credenciamento e dos trabalhos do dia
 
16/09 – Sábado
8 h      - Coffee break e abertura do credenciamento do dia
9h       - Alteração estatutária (discussão e deliberações)
12h     - Almoço
13h     - Encerramento do credenciamento dos delegados 
              e observadores
13h15 - Informes do número de credenciados e destruição dos
             crachás dos delegados e observadores que não 
             compare ceram ao evento – substituição dos 
             delegados faltosos
13h30 - Alteração estatutária (discussão e deliberações)
16h30 - Coffee Break
17h     - Continuação das deliberações sobre alteração estatutária
21h     - Encerramento dos trabalhos do dia – Confraternização.
 
17/09 – Domingo
8h       - Coffee Break
9h       - Alteração estatutária (discussão e deliberações)
12h     - Almoço
13h30 - Alteração estatutária (discussão e deliberações)
16h30 - Brunch
17h     - Apresentação de moções e encaminhamentos
18h     - Encerramento
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