


SINDJUS-DF: GESTÃO PROBA, 
EFICIENTE E TRANSPARENTE 

A Diretoria do Sindjus-DF tem praticado uma 
política responsável e translúcida em relação 
às finanças do Sindicato, que foram saneadas 

graças a um grande choque de gestão.
Ao longo do ano de 2021 - período analisado nes-

ta Prestação de Contas, o Sindjus-DF realizou uma 
campanha maciça contra a Reforma Administrati-
va, com várias ações e cam-
panhas. Além disso, arcou no 
referido ano com grandes des-
pesas extras com a realização 
das Eleições da Diretoria e do 
Conselho Fiscal do sindicato e 
posteriormente com a Eleição 
dos Delegados Sindicais. Mes-
mo assim, a entidade fechou o 
ano com saldo contábil bastan-
te positivo.

Os fatos ilustram os novos 
tempos do Sindjus-DF: o Sin-
dicato investe pesado no enca-
minhamento da pauta da cate-
goria, não poupando esforços 
para fazer as lutas necessárias 
em prol da manutenção dos 
direitos e aprimoramento das 
conquistas dos servidores do 
Poder Judiciário e MPU, e se-
gue, financeiramente, operan-
do no azul. 

A situação atual é muito 
diferente do que acontecia no passado, quando  
gestões de militantes petistas/cutistas deixavam 
um rombo nas contas da entidade destinando re-
cursos a assuntos e iniciativas que fugiam do inte-
resse da categoria.

Nunca é demais lembrar que em 2015, a gestão 
de militantes políticos partidários deixou o Sindjus-
-DF com uma herança maldita de mais de R$ 400 mil 
de dívidas, inclusive fiscais e previdenciárias, além 

de um Cefis abandonado, carros sucateados e uma 
sede com problemas estruturais, inclusive de acessi-
bilidade e segurança.

Alguns integrantes da atual Diretoria começaram 
esse movimento de reestruturação do nosso sindi-
cato em 2015, aprofundando ao longo dos anos essa 
revolução que otimizou as finanças da entidade e 

levou o Sindjus-DF a se tornar 
referência nacional em maté-
ria de combatividade e atua-
ção suprapartidária.

A prova maior de que esse 
tipo de gestão responsável e 
com compromisso exclusivo 
com a categoria é a ideal, pode 
ser atestada no aumento ex-
pressivo do número de filiados 
e no resultado das três últimas 
eleições do Sindjus-DF, nas 
quais a categoria deu expressi-
va vitória ao grupo sem vínculo 
partidário que vem conduzin-
do esse choque de gestão.

Após a compra de um con-
junto de salas realizada no ano 
de 2020, um dos destaques 
do ano de 2021 foi a mudança 
do Sindjus-DF para a sua nova 
sede, no Setor Comercial Nor-
te, já completamente reforma-
da para melhor atender as de-

mandas internas e os filiados. É importante destacar 
que todas as despesas com a reforma da nova sede 
foram plenamente quitadas no ano de 2021. 

Desde a inauguração da nova sede, no dia 24 de 
maio de 2021, o Sindjus-DF funciona em um endere-
ço valorizado e está instalado em um prédio à altura 
da categoria. A sede, elogiada pelos servidores, re-
presentantes de outras entidades e até autoridades, 
é motivo de orgulho para os filiados. Ao contrário 
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do antigo endereço, o prédio conta com vagas de 
garagem – sete no total, o que reduziu as despesas 
com estacionamento, além de garantir plena acessi-
bilidade e segurança. 

A sede antiga foi mantida e a última assembleia de pres-
tação de contas aprovou sua venda para os recursos serem 
empregados na valorização do patrimônio da categoria. 

Em 2021 também foi entregue à categoria mais uma 
etapa do conjunto de obras que revitalizou o Cefis nos 
últimos anos, com os filiados podendo desfrutar agora 
de chalés e salão de jogos, além de um parque aquático 
remodelado, quadra poliesportiva, campo de futebol e 
banheiros revitalizados e novas churrasqueiras.

A nova frota de veículos do Sindjus-DF, composta 
por menos veículos e de melhor qualidade, tem ren-
dido economia até hoje nessa área, pois os carros 
antigos geravam muito gasto com manutenção.

O Sindjus-DF conseguiu reduzir as despesas com 
pessoal com a troca de plano de saúde dos empre-
gados, mantendo os mesmos benefícios anteriores.

Em matéria de atuações, em 2021 não faltaram re-
cursos para as lutas contra a Reforma Administrativa 
e graças a nossa atuação conjunta com outras entida-
des e os incontáveis atos no Aeroporto, no Congresso 
Nacional, na Rodoviária, na Quadra dos Deputados, 
uma série de outdoors, painéis eletrônicos na Rodo-
viária e no Metro, faixas, divulgação nas mais diversas 
mídias, trilha sonora oficial, pareceres e reuniões com 
representantes dos Três Poderes e outras atividades, 
a PEC 32/2020 não chegou a ir à votação. 

Além dessa batalha, em 2021 o Sindjus-DF inves-
tiu em prol do NS, do Direito de Advogar, da Polícia 
Judicial e do MPU, do Reenquadramento de Auxi-
liares, da execução dos Quintos, RRA e Auxílio Cre-
che, além de outras pautas. O Sindjus-DF também 
passou a defender os interesses dos servidores da 
Justiça Federal e Eleitoral dos estados do Acre e Ron-
dônia e da Justiça Federal de Roraima.

No 8º Congresso do Sindjus-DF, realizado em 
2020, foi aprovada a desfiliação da Fenajufe, que 
vem gerando uma grande economia aos cofres da 
entidade, que antes pagava quase um milhão de 
reais por ano à Federação que sequer atendia os 
interesses da categoria. Essa economia também se 
reflete no ano de 2021, cujos recursos tem sido em-
pregados em benefício da categoria.

Em outubro de 2021, respeitando todas as 
normas sanitárias vigentes, o Sindjus-DF voltou 

a realizar o tradicional Dia das Crianças no Ce-
fis. Teve apresentação de grupo teatral, mágico, 
brincadeiras e cenários especiais, além de comi-
dinhas que fizeram a alegria da criançada.

Também foram empenhados recursos para a 
realização, no dia 21 de outubro, das eleições 
para o novo Conselho de Delegados Sindicais de 
Base do Sindjus-DF (período 2021/2023), que tomou 
posse no dia 28 de novembro. Mais um marco da ges-
tão democrática e participativa desta Diretoria.

No segundo semestre de 2021, foi lançada a TV 
Sindjus-DF realizando entrevistas com nomes de peso 
que estão comprometidos com a defesa dos serviços 
e servidores públicos. O estúdio, que fica na nova sede 
do Sindicato, recebeu dirigentes e autoridades, como 
por exemplo, o presidente da Servir-Brasil, deputado 
Israel Batista (PV-DF), o presidente do Sindilegis Ali-
son Souza, a ouvidora da mulher no CNJ, desembar-
gadora Tânia Reckziegel, o senador Izalci Lucas (DF), o 
presidente do Fonacate, Rudnei Marques, e o presi-
dente da CLDF, deputado Rafael Prudente (MDB).

Não há dúvidas de que o Sindjus-DF tem investido os 
recursos dos filiados em melhorias ao patrimônio mate-
rial e imaterial da nossa categoria, conquistando vitórias 
e realizando avanços visíveis que tem feito a diferença 
na vida de muita gente. No final de 2021 começou a ser 
pago os valores referentes à execução do RRA a milhares 
de filiados. Por meio do Sindjus Club, o clube de bene-
fícios e vantagens do sindicato, os filiados conseguiram 
economizar mais de R$ 1 milhão em 2021.

Portanto, a gestão do Sindjus-
DF não é marcada apenas por 
investir de forma responsável 
e eficiente a mensalidade dos 

filiados nos próprios filiados, mas 
por gerar muitos benefícios aos 

servidores através de vitórias 
históricas e incalculáveis 

e fornecer serviços e produtos 
de altíssima qualidade, como o 

atendimento jurídico personalizado 
e defesa intransigente dos serviços 

e servidores públicos.
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qualidade, mas com valo-
res abaixo do que antes era 
praticado.

Outro aspecto destaca-
do foi a economia de mais 
de R$ 1 milhão feita no ano 
de 2021 com a desfiliação 
da Fenajufe, cujos recursos 

foram melhor empregados na luta em defesa da ca-
tegoria, como a grande campanha contra a Reforma 
Administrativa e outros ataques aos direitos dos ser-
vidores e ao serviço público, bem como foram rever-
tidos em benefícios para os nossos filiados através 
do incremento de ações do Sindjus Club, como o 
programa Tanque Cheio, e também no investimento 
no patrimônio da entidade.

Após a explanação didática e detalhada de Ednete 
Bezerra sobre o choque de gestão, a prestação de 
contas foi colocada em votação e foi aprovada por 
unanimidade tanto pelo filiados que estavam pre-
sentes no STJ quanto por aqueles que acompanha-
vam virtualmente.
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Os filiados do Sind-
jus-DF aprovaram, 
por unanimidade, 

em Assembleia-Geral Or-
dinária que ocorreu nesta 
quinta-feira (7/4), no audi-
tório externo do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), a 
prestação de contas do Sindicato para o ano de 2021.

A assembleia ocorreu com muita tranquilidade e 
a atual diretoria do Sindjus-DF mostrou, mais uma 
vez, que é com transparência e eficiência que se 
conduz os projetos em prol da categoria.

A assembleia ocorreu no formato híbrido, com a 
participação presencial dos filiados do DF e virtual dos 
filiados do Norte. A prestação de contas foi apresen-
tada pela coordenadora de Administração e Finanças 
do Sindjus-DF, Ednete Bezerra, que fez uma exposição 
detalhada dos pontos de melhoria da gestão e a otimi-
zação no uso dos recursos realizada ao longo de 2021.

Ednete Bezerra citou pontos importantes de me-
lhoria da gestão financeira do Sindicato, como o au-
mento na arrecadação de recursos, que decorreu 
do incremento do número de filiações e da regula-
rização das contribuições dos filiados que estavam 
inadimplentes. Outro ponto citado foi o aumento 
de receita em função dos alugueis dos chalés que 
foram inaugurados no Cefis, que garantiu a maior 
presença dos filiados no clube e uma renda a mais 
para o Sindicato.

Outras economias também foram possíveis gra-
ças à diminuição dos custos da entidade com a 
manutenção de carros e combustível, que ocorreu 
após a troca da frota de veículos. Na área de pesso-
al, houve uma redução dos custos com mudança do 
plano de saúde dos funcionários para um de igual 

ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS APROVA, POR UNANIMIDADE, 

AS CONTAS DO SINDJUS-DF DE 2021

O patrimônio do Sindjus-DF 
saiu de R$ 800 mil para 
mais de R$ 3 milhões. 
Temos hoje uma sede à 
altura dos nossos filiados e 
um sindicato que goza de 
prestígio e reconhecimento 
a nível nacional, e seguimos 
firmes envidando esforços 
no avanço das nossas lutas e 
para atender as demandas da 
categoria”, pontuou Ednete Bezerra.
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