
FILIADO À FENAJUFE Aqui uma retrospectiva 

com as matérias mais 

lidas da semana
Notícias de 17 a 21/08/2020

De forma transparente e compromissada com a cate-
goria, o Sindjus-DF divulga aos servidores do Poder Ju-
diciário e do Ministério Público da União o resultado da 
assembleia-geral extraordinária, iniciada na quarta-feira 
(19/8) e finalizada na tarde desta sexta-feira (21/08), por 

meio de plataforma virtual, tendo como pauta exclusiva 
a apresentação de estudo para aquisição de imóvel e 
compra de nova sede do Sindicato, e a eleição de de-
legados e observadores (e indicação de suplentes) para 
Reunião Ampliada Virtual da Fenajufe.
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Veja resultado da assembleia do 
Sindjus-DF que aprovou compra da nova 
sede e elegeu delegados/observadores 

à Ampliada da Fenajufe



A plataforma adquirida pelo Sindjus-DF 
para realização deste evento digital conse-
guiu superar os problemas técnicos verifi-
cados no dia 19 e a assembleia transcorreu 
com tranquilidade, sem incidentes.

Nova sede

O estudo e a aquisição da nova sede, lo-
calizada no SCN, Ed. Brasília Trade Center, 
receberam a aprovação e votos de mais de 
72% dos participantes.

Resultado:

Total de votos favoráveis à aqui-
sição da nova sede: 145 (72,5%)

Total de votos contrários à aqui-
sição da nova sede: 52 (26%)

Total de abstenções: 3 (1,5%)

Ampliada

A eleição para delegados e observadores 
que vão participar da Ampliada da Fenajufe, 
que ocorrerá no dia 22 de agosto, em modo 
virtual, se deu por meio de chapas. No total, 
quatro chapas foram inscritas e concorrem 
às vagas disponíveis ao Distrito Federal.

Na apuração da eleição, a Chapa Rea-
ge Fenajufe foi a grande vencedora, com 
mais de 65% dos votos. O resultado foi a 
seguinte:

Reage Fenajufe – 110 votos (65,09%)
15 delegados e 8 observadores
Democracia e Luta – 27 votos (15,98%)
4 delegados e 2 observadores
Base Unida – 22 votos (13,02%)
3 delegados e 1 observador
Base Democrática – 10 votos (5,92%)
1 delegado e 1 observador
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Artigo 193: Mais uma importante 
vitória do Sindjus-DF em prol dos 
aposentados e da categoria

A Justiça Federal de Primeira Instância – SJ/DF julgou 
procedente pedido do Sindjus-DF, refutando o entendimento 
adotado no Acórdão TCU – 1.599/2019, para determinar que 
se aplique o entendimento adotado pelo Tribunal de Contas 
da União nos últimos 14 anos em relação ao Art. 193, de 
modo que os servidores levem as vantagens dessa opção à 
aposentadoria.

Segue trecho da decisão:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido autoral, nos 
termos do art. 487, I, do CPC, para que se faça incidir o enten-
dimento do TCU, proferido no Acórdão 2.076/2005, aplicado 
nos últimos 14 (quatorze) anos, no sentido de assegurar “na 
aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no 
art. 2º da Lei nº 8.911/94, aos servidores substituídos da au-
tora que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satis-
feito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da 
Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação 
em qualquer modalidade”.

Tal decisão é uma conquista muito importante e repre-
sentativa e chega numa hora bastante oportuna, pois mes-

mo após o Sindicato ter conquistado 
tutela provisória recursal no TRF1 
suspendendo decisão do TCU que 
vedava o pagamento das vantagens 
oriundas do Art. 193, e determinando 
aos órgãos do Judiciário e do MPU o 
restabelecimento da opção, o Tribu-
nal de Contas da União continuou 
julgando prejudicialmente à catego-
ria no sentido de que os servidores 

não devem levar o benefício do Art.193 para a aposentadoria, 
insistindo, portanto, em manter o novo entendimento daquele 
tribunal no Acórdão 1.599/2019.

Importante ressaltar que esse novo entendimento além 
de subtrair as vantagens do Art.193 das aposentadorias, de-
termina reposição de valores ao erário, causando assim um 
grande prejuízo para os aposentados. Na visão do Sindjus-DF, 
esse novo entendimento afronta os princípios constitucionais 
da segurança jurídica e da isonomia, bem como o princípio do 
direito adquirido.

“Os aposentados e toda a categoria podem continuar 
confiando plenamente na atuação do Sindjus-DF e de seu ju-
rídico – Ibaneis Advocacia e Consultoria, e comemorar mais 
essa vitória do Sindicato, construída na base da pronta e firme 
atuação, esforço e dedicação plena da atual Diretoria, bem 
como na expertise dos profissionais, que têm executado seu 
trabalho com a seriedade necessária na defesa intransigente 
dos direitos dos servidores. Não desistimos! Perseveramos até 
a vitória. Vamos continuar trabalhando para garantir definiti-
vamente essa conquista do Art.193 no julgamento colegiado 
do TRF1 e em qualquer outra instância, caso necessário”, ex-
plicou o coordenador-geral do Sindjus-DF, Costa Neto.
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Sindjus-DF 
apresenta estudo 
e proposta para 
compra da nova 
sede do Sindicato,  
em um lugar 
privilegiado de 
Brasília

Assembleia-geral extraordinária do Sindjus-DF 
realizada no dia 22/08/2019 aprovou, dentre outros 
pontos, a realização de estudo para aquisição da 
nova Sede do Sindicato. Desta maneira, o Sindjus-
-DF apresenta o estudo feito pela Câmara de Valores 
Imobiliários do Distrito Federal – CVI/DF, que des-
de 1971 elabora Laudos Técnicos de Avaliações de 
Imóveis no Distrito Federal.

Por que mudar de Sede?

A atual sede do Sindjus-DF, situada no SDS (Conic), não 
oferece condições de acessibilidade, apresentando problemas 
relacionados a falta de estacionamento, trânsito intenso e 
transtornos diversos às pessoas com deficiência. O estacio-
namento inferior não possui rampas ou elevadores. O Ed. 
Venâncio V possui apenas dois elevadores, pequenos e que 
vivem em manutenção. Por mais que a atual Diretoria tenha 

04



se esforçado para melhorar a qualidade das salas e do imóvel, 
o fato de o prédio ser muito antigo e a estrutura bastante 
limitada impedem que os filiados se sintam acolhidos como 
eles verdadeiramente merecem.

Além disso, o problema mais grave da atual localização 
é que há enormes riscos para a segurança e integridade físi-
ca do filiado que visita o Sindicato, uma vez que a região é 
conhecida por roubos e assaltos, além do local ser ponto de 
consumo e tráfico de drogas. Diretores, filiados e funcionários 
são constantemente abordados por drogados, e já foram víti-
mas de furtos, assaltos e encontraram seus carros com vidros 
quebrados e avarias.

Por uma série de motivos, não se trata de um espaço ade-
quado e à altura da nossa categoria, que merece mais. Essa 
têm sido uma grande preocupação da atual Diretoria.

Nova Sede

O Sindicato pretende viabilizar a compra da nova sede em 
um local privilegiado de Brasília, onde estão localizados pré-
dios bem-valorizados e escritórios conceituados.

Apenas para fins exemplificativos, informamos que a Fe-
najufe gastou R$ 1.400 milhões na compra da nova sede e 
orçou em R$ 500 mil a reforma do espaço, totalizando R$ 
1.900 milhões.

Assim, diferentemente da Fenajufe, que recentemente ad-
quiriu sua nova sede na mesma localização anterior (SCS), 
sem garagem e sem amplo estacionamento público, em um 
setor que também apresenta os mesmos problemas daquele 
onde o Sindjus-DF está localizado atualmente, nosso Sindica-
to anseia se mudar para o Setor Comercial Norte, área mais 
segura e valorizada, pelo valor de R$ 1.770 milhões, em um 
conjunto de salas do Edifício Brasília Trade Center de excelen-
te infraestrutura e acabamento.

Veja algumas
perspectivas
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No total, são cinco amplas salas de canto, com metragem 
de 363m², e 7 vagas de garagem (atualmente, o Sindicato 
necessita pagar garagem em um prédio à parte, no SCS), com 
uma área útil total de 549m².

O prédio é moderno e conta 6 elevadores de alta velo-
cidade; portaria 24h; ampla recepção com pé direito duplo; 
sistema de controle de acesso informatizado; câmeras de mo-
nitoramento internas e externas; restaurante; café; copiadora; 
fachada e pilotis recém-reformados.

O Brasília Trade Center está em uma localização privilegia-
da: próximo ao Brasília Shopping, Conjunto Nacional, Liberty 
Mall, Agência dos Correios e principais Bancos.

Segundo avaliação da CVI, o imóvel está livre de quaisquer 
ônus ou restrições. Os valores estão de acordo com a Vistoria 
“In Loco”, bem como pesquisa de mercado imobiliário.

O valor apresentado pelo estudo foi de R$ 1.982 milhões, 
mas durante a negociação com o proprietário o Sindjus-DF 
chegou ao valor de 1.770 milhões.

Vai ter taxa extra para os sindicalizados?
Não! Não precisaremos de qualquer tipo de taxa extra 

ou cobrança adicional aos filiados. A compra da nova sede 
é resultado de uma gestão eficiente e proba que privilegia 
a categoria e não o financiamento de candidaturas, partidos 
políticos e centrais sindicais.

Em 5 anos, com toda a lisura, austeridade e respeito ao 
patrimônio dos sindicalizados, conseguimos garantir um pa-
trimônio financeiro maior do que todo o patrimônio que foi 
adquirido nos 25 anos de gestão da antiga diretoria. Hoje 
temos mais de R$ 2.300.000,00 em caixa, livre para inves-
timento, e quase R$ 1.500.000,00 no fundo de reserva para 
mobilizações e greve.

E isso porque gastamos quase dois milhões de reais (R$ 
1.922.310,35) com as despesas da greve de 2015, a maior da 
história da nossa categoria, e recebemos o Sindicato, em 25 

06



de maio de 2015, com um rombo de 400 mil reais, inclusive 
com dívidas fiscais. A sede estava abandonada e com muitos 
problemas, assim como o Cefis.

Durante esses últimos cinco anos, reformamos a sede atu-
al e o Cefis, revitalizando o clube e construindo duas piscinas 
e oito churrasqueiras, com total zelo ao patrimônio da enti-
dade. Também investimos pesado na campanha contra a Re-
forma da Previdência, contra a Reforma Trabalhista, em favor 
da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, pela manutenção 
dos quintos e reconhecimento dos 13,23%, etc. E, mesmo as-
sim, temos caixa para adquirir uma sede à altura dos filiados.

Investir na nova sede significa aumentar o patrimônio do 
sindicato, sem causar qualquer prejuízo às lutas da categoria, 
pois haverá dinheiro em caixa para as campanhas de comba-
te à Reforma Administrativa, luta por reajuste salarial, plano 
de carreira e outros pontos importantes da nossa pauta. As 
salas atuais onde funciona a sede serão mantidas. Trata-se de 
um investimento seguro em um local onde imóveis tendem a 
valorizar.

Portanto, é o estudo e a aquisição deste imóvel que será 
apresentado e discutido durante a assembleia-geral extraor-
dinária convocada pelo Sindjus-DF para o dia 19 de agosto. 
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Sem dúvida alguma, é uma sede que faz jus ao maior e melhor 
sindicato dos servidores do PJU e MPU do Brasil, e aos filiados 
que terão mais segurança, comodidade e acessibilidade.

Participe da Assembleia

Credencie-se no email assembleia@sindjusdf.org.br, 
enviando seu nome completo, cpf e órgão de lotação, e 
participe da assembleia.

Contamos com o seu apoio para engrandecer cada vez mais 
nosso Sindjus-DF: o maior Sindicato do Brasil.

Nos 30 anos do Sindjus-DF, você tem a oportunidade de fazer 
parte de mais um momento histórico do nosso sindicato, pois a 
nova sede será um divisor de águas.

OBS: tendo compromisso absoluto com a transparência, o 
Sindjus-DF informa que a documentação referente aos imóveis 
que foram analisados e a proposta que será apresentada na as-
sembleia estão disponíveis em link específico no site do Sindjus-
-DF, na área restrita aos filiados.

OBS2: a Diretoria está à disposição para esclarecer 
quaisquer dúvidas a respeito deste tema. Ligue para 
3212-2613 (SAF).
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Sindjus-DF divulga 
destaques da pauta 
semanal da Câmara, 
do Senado e do 
Plenário do STF

O Sindjus-DF informa sobre os destaques da agen-
da semanal do Congresso Nacional e do STF referente 
ao período de 17/08 a 21/08, a partir de levantamento 
feito pela Queiroz Assessoria Parlamentar e Sindical, 
que tem trabalhado de forma afinada com a Diretoria 
do Sindicato.

Na Câmara dos Deputados, o Plenário poderá 
apreciar o Projeto de Lei 5919/19, que cria o Tribu-
nal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo 
Horizonte e jurisdição no Estado de Minas Gerais. 
Segundo a proposta, o novo tribunal será composto 
por 18 desembargadores, cujos cargos serão criados 
a partir da transformação de 20 cargos de juiz federal 
substituto pertencentes ao Tribunal Regional Federal 
(TRF) da 1ª Região, com sede em Brasília. Deste modo, 
com a criação da nova estrutura da justiça federal, 
o TRF da 1ª Região deixará de exercer jurisdição na 
Seção Judiciária de Minas Gerais.

A Câmara também pode analisar o PL 6229/2005, 
que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária; 

o PL 2949/2020 que dispõe sobre a estratégia para 
o retorno às aulas; e o PL 1485/2020 que duplica as 
penas dos crimes contra a administração pública du-
rante o estado de calamidade pública.

No Senado Federal, o Plenário poderá votar o PL 
1581/2020 que versa sobre o pagamento de precató-
rios; o PL 3058/2020 que trata da suspensão de me-
tas para os hospitais filantrópicos e Santas Casas de 
Misericórdia; e o Projeto de Lei Complementar (PLP) 
170/2020 que altera a localidade considerada para 
prestação de serviços de cartão de crédito, planos de 
saúde e fundos de investimento de ISS.

No Congresso Nacional, o Plenário poderá apreciar 
uma série de vetos, cabendo destacar o VET 56/2019 
do pacote anticrime; o VET 13/2020 sobre a amplia-
ção do auxílio emergencial; o VET 17/2020 que versa 
sobre o auxílio financeiro aos estados (e congelamen-
to de salário dos servidores); e o VET 26/2020 que 
prorroga a desoneração da folha de pagamento para 
17 setores da economia até dezembro de 2021.

STF
No Poder Judiciário, o Plenário do Supremo Tri-

bunal Federal poderá julgar Recurso Extraordinário 
(RE 843112) que dispõe acerca do papel do Poder Ju-
diciário na concretização do direito à revisão geral 
anual da remuneração dos servidores públicos, dian-
te do reconhecimento da mora do Poder Executivo; 
o relator é o ministro Luiz Fux. Em dezembro do ano 
passado, ao tratar de tema correlato, por maioria de 
votos, o Plenário do STF decidiu que a revisão anual 
da remuneração dos servidores públicos só é possível 
se a despesa constar da Lei Orçamentária Anual (LOA) 
e estiver prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO).
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Nesta quinta-feira,  tem lançamento oficial 
dos Cadernos da Reforma Administrativa

O Fonacate e a Frente Parlamentar Mista em Defesa do 
Serviço Público, da qual o Sindjus-DF faz parte, lançam ofi-
cialmente, nesta quinta-feira (20/8), os Cadernos da Reforma 
Administrativa, com transmissão ao vivo, a partir das 16h30, 
pelo Facebook e YouTube do Fonacate.

Conforme já divulgado pelo Sindjus-DF nesta página, os 
Cadernos da Reforma Administrativa qualificam o debate 
sobre o tema, contextualizando com argumentos técnicos e 
estudos acadêmicos as propostas ventiladas pelo governo e 
Congresso. Trata-se de estudos sobre cinco temas principais: 
dimensões relevantes da administração pública federal, áre-
as de atuação, fundamentos da ocupação no setor público, 
política nacional de recursos humanos no setor público e re-
publicanização e democratização das estruturas e formas de 
funcionamento dos aparatos governamentais.

O tema é muito importante, pois desde 2019 o governo 
e os parlamentares tem se manifestado constantemente no 
sentido de deflagrar uma ampla reforma da Administração 
Pública por meio de uma proposta que penaliza os servidores, 
colocando sob ameaça, por exemplo, a estabilidade.

No site do Fonacate já estão disponíveis os cinco primeiros 
Cadernos, mas, na quinta, haverá um debate especial sobre os 
Cadernos 6 e 7 que abordam a gestão e avaliação de desem-
penho no setor público brasileiro.

“Os Cadernos da Reforma Administrativa são fruto de 
um estudo sério, feito por profissionais qualificados como 
o jornalista, consultor e analista político Antônio Augusto 
de Queiroz, que tem trabalhado em conjunto com a Direto-
ria do Sindjus-DF nas questões legislativas. É impreterível 
que nos atentemos a tudo o que diga respeito à Reforma 
Administrativa, que tem sido muito cobrada pelo presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e agrada bastante 
ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Sem dúvida, va-
mos ter um grande enfrentamento. É apenas questão de 
tempo para a Reforma Administrativa começar a tramitar 
no Congresso Nacional, por isso, precisamos nos preparar 
da melhor forma e utilizarmos todos os meios possíveis 
para combater mais essa tentativa de desmonte do serviço 
público brasileiro”, afirmou Costa Neto, coordenador-geral 
do Sindjus-DF.
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Assembleia 
do Sindjus-DF 
é suspensa em 
razão de problemas 
técnicos e será 
retomada na 
sexta-feira (21/8)

A assembleia-geral extraordinária virtual do Sindjus-DF 
convocada para o dia de ontem (19/08) com objetivo de deli-
berar especificamente sobre: 1. Apresentação de estudo apro-
vado na assembleia de 22/08/2019 para aquisição de imóvel 
e compra de nova sede do Sindicato; 2. Eleição de delegados 
e observadores e indicação de suplentes para participarem 
da Reunião Ampliada Virtual da Fenajufe, que será realizada 
no dia 22/08/2020, foi suspensa por problemas técnicos e 
operacionais, conforme deliberação da maioria absoluta dos 
presentes.

O Sindjus-DF informa que a assembleia será retomada 
nesta sexta-feira (21/08), às 14h, em primeira chamada, e 
14h30, em segunda chamada. O Sindicato está empenhado 
para solucionar todos os problemas técnicos e adquirir as 
melhores ferramentas existentes no mercado nessa área, de 
modo a suprir as necessidades de uma assembleia de grandes 
proporções como a que foi iniciada no dia de ontem.

Importante: com a suspensão, a assembleia terá 
continuidade na sexta-feira (21/8) e todas as re-
gras do Edital continuam em vigor, de modo que 
não há prejuízo algum aos participantes.

Todos os filiados que se inscreveram até às 
12h de ontem (19/8) e foram considerados ap-
tos poderão participar da continuação da Assem-
bleia na sexta-feira.

Assim que a nova plataforma estiver pronta, os filiados, 
especialmente os inscritos para a Assembleia, serão informa-
dos por meio de matéria, que será publicada no site do Sind-
jus-DF, e de emails que serão encaminhados a todos. Ademais, 
os inscritos aptos receberão por email o link para ingresso na 
Assembleia virtual.

O Sindjus-DF pede a compreensão de todos em razão da 
complexidade de se realizar uma assembleia desse porte em 
modo virtual, em tempos onde a internet e diversos sistemas 
operacionais estão sobrecarregados. Estamos trabalhando 
para que tudo ocorra dentro da normalidade, de modo que 
todos os filiados inscritos possam participar de forma plena 
da continuação dessa assembleia histórica.
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O Sindjus-DF informa que conseguiu solucionar ques-
tões técnicas contratando plataforma com capacidade para 
mil pessoas, viabilizando assim a realização da assem-
bleia-geral extraordinária virtual que ocorrerá nesta sexta-
-feira (21/08), às 14h, em primeira chamada, e 14h30, em 
segunda chamada.

Lembrando que a assembleia é para discutir específica e 
exclusivamente dois pontos:

1. Apresentação de estudo aprovado na assem-
bleia de 22/08/2019 para aquisição de imóvel e com-
pra de nova sede do Sindicato;

2. Eleição de delegados e observadores e indica-
ção de suplentes para participarem da Reunião Am-
pliada Virtual da Fenajufe.

A assembleia seguirá com aqueles que se inscreveram até 
às 12h do dia 19/8 e foram devidamente credenciados a par-
ticipar, atendendo a todos os critérios do edital.

O Sindjus-DF já está providenciando o envio, a partir de 
hoje (20/08), de email e sms para todos os filiados inscritos e 
aptos a participarem da assembleia, com a senha de acesso à 
assembleia. Fique atento às suas caixas de mensagem.

Horas antes da assembleia, será aberta a sala para que o 
cadastramento se dê com total tranquilidade, sem atropelos.

Nova matéria será publicada amanhã pela manhã com o 
tutorial de como acessar a sala e participar da assembleia.

Os que não receberem a senha de acesso, favor entrar 
em contato com o SAF (3212-2613) nesta sexta-feira pela 
manhã, de modo a resolver com antecedência qualquer even-
tualidade.

Importante: a senha para acesso à assembleia é pessoal 
e intransferível.

Tudo está sendo feito da melhor forma e com total trans-
parência para garantir que todos os filiados aptos participem 
dessa assembleia histórica.

Sindjus-DF 
contrata plataforma 
assegurando 
realização de 
assembleia-geral 
nesta sexta-feira 
(21/08), às 14h
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Sindjus-DF divulga tutorial para 
acesso à sala onde será realizada 

assembleia-geral extraordinária de 
hoje (21/8), com início às 14h

O Sindjus-DF informa, de maneira 
bastante detalhada, o passo a passo 
para você participar da continuidade 
da assembleia-geral extraordinária vir-
tual iniciada no dia 19/08.

A continuação será nesta sexta-fei-
ra (21/08), a partir das 14h, em pri-
meira chamada, e 14h30, na segunda 
e última chamada.

As senhas de acesso à sala virtual 
já foram enviadas aos filiados aptos a 
participarem da assembleia através de 
email e sms. Se você ainda não re-
cebeu a sua, ligue urgentemente 
para 3212-2613 (SAF).

Seguindo o tutorial, disponível 
AQUI, fica muito fácil de se cadastrar 
e acessar a sala onde acontecerá o de-
bate sobre dois temas exclusivos:

1. Apresentação de estu-
do aprovado na assembleia de 
22/08/2019 para aquisição de 
imóvel e compra de nova sede do 
Sindicato;

2. Eleição de delegados e ob-
servadores e indicação de suplen-
tes para participarem da Reunião 
Ampliada Virtual da Fenajufe.
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