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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.
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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.



Data Descrição                                 Valor R$     
jan/20 Bradesco Saúde - valor bruto                                47.064,52   
fev/20 Bradesco Saúde - valor bruto                                47.064,52 
mar/20 Bradesco Saúde - valor bruto                                57.966,72 
abr/20 Bradesco Saúde - valor bruto                                53.725,37 
mai/20 Bradesco Saúde - valor bruto                                54.049,39 
jun/20 Bradesco Saúde - valor bruto                                57.037,35 
jul/20 Bradesco Saúde - valor bruto                                55.416,20 

ago/20 Bradesco Saúde - valor bruto                                55.544,47 
set/20 Bradesco Saúde - valor bruto                                65.395,97 
out/20 Bradesco Saúde - valor bruto                                56.893,68 
nov/20 Bradesco Saúde - valor bruto                                52.550,33 
dez/20 Bradesco Saúde - valor bruto                                55.504,72 

           Total:        658.213,24 

                          Média p/ mês: 54.851,10 

Data Descrição                                Valor R$ 
jan/21 Bradesco Saúde - valor bruto                                57.876,14 
fev/21 Bradesco Saúde - valor bruto                                67.072,79 
mar/21 Bradesco Saúde - valor bruto                                58.033,26 
abr/21 Coorperativa Unimed - valor bruto                                37.248,60 
mai/21 Coorperativa Unimed - valor bruto                                36.508,60 
jun/21 Coorperativa Unimed - valor bruto                                41.341,51 
jul/21 Coorperativa Unimed - valor bruto                                39.191,40 

ago/21 Coorperativa Unimed - valor bruto                                38.948,13 
set/21 Coorperativa Unimed - valor bruto                                37.022,68 
out/21 Coorperativa Unimed - valor bruto                                38.187,50 
nov/21 Coorperativa Unimed - valor bruto                                39.660,65 
dez/21 Coorperativa Unimed - valor bruto                                38.870,29 

     Total:                        529.961,55 

Média p/ mês:         40.924,27 

Obs.: Com a mudança dos Planos de Saúde - Economia de 25,39%

DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE
EMPREGADOS
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Obs.: aumento em 2021 troca de pneus, óleo, manutenção peças, películas...
Ainda assim, vem mantendo uma economia de 90,56% 

Ano Descrição  Valor R$ 
2019 Despesa Energia           53.454,70 
2020 Despesa Energia           27.974,64 
2021 Despesa Energia           26.850,62 

Ano Descrição  Valor R$ 
2019 Despesa Energia 40.098,41 
2020 Despesa Energia 28.921,50 
2021 Despesa Energia 37.167,45 

Obs.: Lembrando que as despesas de energia sobre o Ano de 2021 incluem as 
salas do Sindjus CONIC e as salas da sede do Sindjus - Trade Center

DESPESAS COM ENERGIA 

DESPESAS COM ENERGIA - CEFIS 
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Ano Descrição  Valor R$ 
2018 Manutenção veículos           48.692,00 
2019 Manutenção veículos               298,00 
2020 Manutenção veículos            4.902,00 
2021 Manutenção veículos            8.578,00 

Qt Veículos Descrição  Valor R$ 
7 Anos anteriores Carros antigos avaliados      90.000,00 
3 2020 Carros novos    127.532,40 
3 2021 Carros novos  com Van    234.071,60 

Obs.: aumento do patrimônio dos veículos em comparação aos anteriores - 60,07%

LEVANTAMENTO FINANCEIRO - VEÍCULOS

Obs.: Ainda com relação ao ano 2020 para 2021 teve uma economia de 4,01% de 
despesas com Energia do CEFIS, incluindo a utilização dos Chalés e Salão de jogos



Ano Descrição  Valor R$ 
2019 Mensalidade Fenajufe 1.014.138,69 
2020 Mensalidade Fenajufe 990.000,00 
2021 Mensalidade Fenajufe 0,00

DESPESA MENSALIDADE FENAJUFE

2019 2020 2021
  IMOBILIZADO 809.365,87 3.343.122,25            3.925.778,41   
  BENS IMOVEIS 575.872,19 3.035.315,21            3.301.699,25 
  Terrenos 110.000,00 110.000,00              783.904,80 
  Edificaçoes 350.602,96 2.445.029,80           2.992.765,19 
  Obras Civis - Cefis 370.474,23     483.708,22                           0,00 
  Obras Civis - Salas     24.460,76      314.628,40                   7.024,72 
  ( - ) Depreciaçao Bens Imoveis Acumulada -279.665,76    -318.051,21              -481.995,46 

  BENS MOVEIS 233.493,68 307.807,04            624.079,16     

  Veiculos 127.532,40 127.532,40            234.071,60 
  Maquinas, Equipamentos e Ferramentas 391.433,60 398.529,60            426.342,29 
  Moveis, Utensilios e Instalaçoes 264.180,65 353.902,70            543.420,88 
  Computadores 129.356,92 159.374,72            195.253,87 
  Direito de Uso do Telefone 4.426,73 4.426,73                 4.426,73 
  ( - ) Depreciaçao Bens Moveis Acumulada -683.436,62 -735.959,11            -779.436,21 

2019 2020 2021
 IMOBILIZADO    809.365,87    3.343.122,25    3.925.778,41 

EVOLUÇÃO DO IMOBILIZADO 
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Ano Descrição  Valor R$ 
2019 Contribuição Bruta    11.680.909,28 
2020 Contribuição Bruta    11.897.015,20 
2021 Contribuição Bruta    11.991.304,83 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO BRUTA

11500000 11700000 11900000
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SALDO EM CONTA
31/05/2015 31/12/2021

 Saldo Disponível Geral -R$      241.015,17  R$   1.157.797,21 

 Saldo Disponível -R$      241.109,46  R$       557.516,02 

 Conta Caixa    R$            1.600,79  R$            1.347,77 

 Bancos Conta Movimentos -R$      242.710,25  R$       436.773,60 

 Saldo nos Bancos  R$       206.307,77  R$       501.226,84 

 (-) Cheques a Compensar -R$      449.018,02 -R$         64.453,24 
 Aplicações Financeiras  R$                          -      R$       119.394,65 

31/05/2015 31/12/2021

Saldo Disponível - Fundo de Mobilização  R$                  94,29  R$       600.281,19 

 Conta Caixa  R$                  94,29  R$            2.333,27 

 Banco Conta Movimento    R$                      -    R$         96.903,67 

 Aplicações Financeiras    R$                       -    R$       501.044,25 
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Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU no DF
Edifício Brasília Trade Center - SCN Quadra 01 Bloco C Sala 201 à 208 - Brasília/DF 

Fone: (61) 3212-2613  /  e-mail: sindjus@sindjusdf.org.br

SALDO APURADO APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA COMPRA DAS SALAS E 
OBRAS DE REFORMAS PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO SINDJUS-DF


