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Novo pólo de cultura e lazer
A assinatura do termo de cessão do Clube

do Servidor, pela Secretaria do Patrimônio
Nacional, à Advocacia Geral da União (AGU),
representou um certificado de passagem do
passado para o futuro, em termos de compro-
misso de mudança e de modernidade. “Trata-
se de um marco para a construção de um pólo
de cultura, recreação e treinamento profissio-
nal”, resumiu o coordenador-geral do Sindjus,
Roberto Policarpo, ao falar sobre a co-admi-
nistração do espaço, na solenidade que ocor-
reu no Salão de Eventos do Clube do Servidor.

A história do Clube é uma das mais ricas
de Brasília e simboliza a história do próprio
servidor, que usufruiu do espaço para se diver-
tir com os colegas e ver shows de grandes
nomes da MPB, entre outras atividades. Poli-
carpo se comprometeu a reerguer o clube a
partir de um modelo de gestão moderna, com
espaços utilizados de forma multiuso, com
centro de convenções, teatro, cinema e bibli-
oteca, mas sem perder as características de
um clube de recreação.

O Sindjus lutará, por meio da recuperação
do clube, pela consolidação do direito que os
servidores têm de usufruir de seu tempo livre,

conviver com sua comuni-
dade, desenvolver-se física
e intelectualmente. Portan-
to, o Clube do Servidor será
voltado para a cidadania,
acrescentou Policarpo, que
integrou a mesa ao lado do
ministro da AGU José Antô-
nio Dias Toffoli, Alexandra
Resck, da Secretaria Naci-
onal do Patrimônio, Lúcia
Carvalho, gerente regional
do Patrimônio da União no
DF, deputado Geraldo Ma-
gela (PT), entre outras.

AGU administrará a
Escola de Aperfeiçoamen-
to da Advocacia Geral da
União, no prédio principal
do clube. O diretor da EAGU, Mauro Fias Ro-
thscild, prometeu modernizar o espaço e tra-
balhar em sintonia com o Sindjus.

Abandonado há cerca de dez anos, o Clu-
be do Servidor passará por uma reforma a partir
de julho. Os primeiros espaços serão inaugu-
rados em dezembro deste ano. O projeto in-

CLUBE DO SERVIDOR

Sindjus assume co-gestão do clube, que será reformado e deverá começar a funcionar em dezembro

clui hotel com salas de aula, cinema, teatro e
biblioteca; restaurantes e bares; salão de múl-
tiplos usos; teatro de arena; quadras polies-
portivas; campos de futebol; saunas e chur-
rasqueiras. “Vamos devolver aos servidores o
espaço de lazer e a oferta cultural que foram
marcas do clube”, ressaltou Policarpo.

Se passar mais tempo,
a proposta do PCCR
pode virar fumaça
O Sindjus está fazendo a sua parte.

Mas até agora o Ministério Público não se
manifestou. Por isso estamos cobrando a
imediata reestruturação da carreira dos

servidores do Ministério Público.

Policarpo: “Vamos devolver o espaço aos servidores”
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O Sindjus encaminhará em breve uma detalhada
orientação a todos os servidores sobre aposentadoria
especial. Este é o resultado de mais uma vitória jurídi-
ca do Sindicato: no dia 1º de junho transitou em julga-
do a decisão do ministro do STF Eros Grau que garante
a aposentadoria especial aos servidores do Judiciário
e Ministério Público cujas atividades prejudicam a
saúde ou a integridade física, conforme garantido pelo
artigo 40 da Constituição.

Como não havia lei complementar regulando o
assunto, o Sindjus entrou com um Mandado de Injun-
ção junto ao Supremo Tribunal Federal (MI 824), pre-
tendendo a aplicação da Lei 8.213, que cuida da apo-
sentadoria especial para os trabalhadores vinculados
ao regime geral de previdência e que tenham trabalho
insalubre. Com o processo concluso e o parecer favo-
rável do Procurador-Geral da República, em abril o
Sindicato requereu ao relator o julgamento monocrá-
tico do assunto. Isso eliminou a necessidade do caso
ser submetido a plenário e agilizou os trâmites.

O Sindjus solicitou ao STF que comunique a deci-
são a todos os órgãos, e aguarda apenas essa comuni-
cação para  enviar a orientação aos servidores. Depois
disso o Sindicato vai requerer os benefícios individu-
almente, pela via administrativa.

ACELERE
o envio da proposta do Plano de Carreira ao Congresso Nacional.

O Judiciário está perdendo seus principais quadros de servidores
para carreiras com melhores salários. O Sindjus entende que isso

não é bom para a categoria e cobra do Poder Judiciário que

APOSENTADORIA ESPECIAL

MIs garantem direitos dos servidores

O Sindicato tem também outro
mandado de injunção sobre aposen-
tadoria já concluso no STF, aguardan-
do apenas decisão do relator, minis-
tro Ricardo Lewandowski. É o MI 844,
que trata da aposentadoria especial
dos servidores que exerçam ativida-
des de risco. O MI pede a aplicação
da Lei Complementar nº 51. Diferente
do MI 824, que ampara servidores que
lidam com “agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou a in-
tegridade física”, a aposentadoria es-
pecial por atividades de risco benefi-
ciará, em regra, oficiais de justiça, ins-
petores e agentes de segurança.

Os dois processos estão próximos
do desfecho. “Os mandados de injun-

ção impetrados pelo Sindjus vão ga-
rantir aos servidores os instrumentos
para que eles possam exercer direi-
tos constitucionalmente estabeleci-
dos, mas que não eram acessíveis por
falta de legislação complementar”,
explica o coordenador geral do Sindi-
cato, Roberto Policarpo.

O Sindjus prepara agora um ter-
ceiro mandado de injunção, para o caso
dos “portadores de deficiência”, con-
forme o artigo 40 da Constituição.
“Como não há regra legal para ser apli-
cada por analogia, a equipe jurídica
está elaborando um estudo dos proje-
tos de lei em trâmite no Congresso,
para aproveitar a melhor proposta a
ser obtida mediante a injunção”, ex-
plica o advogado Jean Ruzzarin.

Atividades de risco e portadores
de necessidades especiais


