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Assembleias
Setoriais 

continuam:
fique atento!

Congresso Extraordinário dá importante 
passo à modernização do Estatuto 

Nos dias 15, 16 e 17, no San Marco Hotel, o Sindjus-DF pro-
moveu Congresso Extraordinário para discutir e deliberar sobre 
propostas de alterações estatutárias pendentes do 7º Congres-
so. Foram 28 horas de amplo e intenso debate, de trabalho ár-
duo e dedicação. Mais de 170 propostas submetidas à análise 
minuciosa dos 74 delegados que participaram do evento.

A discussão aconteceu em nível elevado, de forma constru-
tiva. Embora não faltaram embates calorosos, o debate ocorreu 
com ampla democracia e o devido respeito às divergências.

Ao fim de tantos debates travados, os únicos e reais ven-
cedores foram os filiados, que ganharam a proposta de um 
Estatuto mais moderno e atualizado. A Coordenação de Co-
municação, Cultura, Esporte e Lazer foi desmembrada, ficando 

assim: Coordenação de Imprensa e Comunicação e Coordena-
ção de Integração Sociocultural. Também foi definido que as 
eleições devem ser preferencialmente com urnas eletrônicas 
ou, na impossibilidade, de lona, ambas de propriedade da JE.

Outro importante ponto aprovado foi a vedação de doações 
de recursos do sindicato para entidades ou pessoas físicas 
não vinculadas à categoria do PJU e MPU, bem como o fim de 
doações para campanhas eleitorais de entidades associativas 
e sindicais. Essa decisão consolida a postura da atual gestão 
do Sindjus-DF, que é pela transparência e moralização das fi-
nanças do sindicato, respeitando o dinheiro dos filiados. Com 
essa alteração estatutária, os recursos do sindicato devem ser 
destinados exclusivamente à categoria.

O conjunto de propostas aprovadas no Congresso será 
submetido à Assembleia Geral, uma vez que ela é a instância 
máxima do sindicato. 
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Conseguimos mais uma vitória im-
portante na luta em favor dos 13,23%. 
O então procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, no dia 14/9, emitiu pare-
cer favorável aos servidores, opinando 
pela inadmissão da Proposta de Súmu-
la Vinculante (PSV) nº 128.

A Proposta de Súmula Vinculante 
nº 128, formulada pelo Ministro Gilmar 
Mendes, é uma tentativa de impedir 
que as decisões judiciais e adminis-
trativas concedam o reajuste e o paga-
mento dos 13,23%.

O parecer do PGR reforça a tese 
já defendida nas manifestações do 
Sindjus-DF no sentido de que a PSV 
nº 128 não preenche os requisitos for-
mais de admissão (art. 2º, caput, da Lei 
11.417/2006), sendo que para os servi-
dores do Judiciário e Ministério Público 
da União há lei própria assegurando o 
benefício, não se aplicando as veda-
ções da Súmula Vinculante nº 37/STF.

Para o Sindjus-DF, tal parecer impul-
siona a luta encampada pelo sindicato 
em defesa da coisa julgada e da segu-
rança jurídica, de modo que o trabalho 
de articulação política desenvolvido dia-
riamente junto a autoridades do PJU e 
MPU será intensificado, com a adição 
desse parecer, somando-se assim im-
portante contribuição à frente jurídica 
que atua diretamente nessa questão. 

13,23% 
Parecer da PGR 

reforça tese 
já defendida 

pelo Sindjus-DF
A convite da PGR, 

Sindjus-DF e Associações 
participaram da posse de Dodge

O coordenador-geral do Sindjus-DF 
Costa Neto, acompanhado da presiden-
te da ASMPF, Sueli Masala, da presi-
dente da ASEMPT, Adeline Castilho, do 
presidente da ASSTJ, Wite Vilela, e do 
diretor da AGEMPU Laércio Bernades, 
participou da posse da nova procurado-
ra-geral da República, Raquel Dodge.  O 
sindicato, que já deu início à construção 

de um canal de diálogo com a Raquel 
Dodge em solenidades ocorridas no 
MPF no dia 1º de setembro, reafirma 
a importância de discutir com a nova 
gestão a pauta dos servidores. “Esta-
mos construindo uma audiência com a 
PGR para tratar de temas importantes 
para a categoria, como os quintos e os 
13,23%”, afirmou Costa Neto.
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