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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
A Diretoria da AOJUS/DF – Associação dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal, 
CNPJ: 37.113.024/0001-67, convoca seus associados, em dia com suas obrigações 
estatutárias, para a Assembleia Geral Ordinária Virtual que se realizará pela 
plataforma “zoom”, no dia 19/04/2021, às 15h30, em primeira convocação, com a 
presença de metade mais um dos associados, e às 16:00 horas em segunda 
convocação, com qualquer número, para deliberação sobre os itens em pauta:  
 

1) Eleição de Delegados para a Assembleia Geral Extraordinária da FENASSOJAF 
que ocorrerá dia 24 de abril de 2021 às 15h30 em primeira chamada, e às 16h 
em segunda chamada, acerca da seguinte pauta: Reforma dos Estatutos da 
FENASSOJAF, conforme proposta debatida e apreciada pelo Conselho de 
Representantes da Federação.  

 
2) Formação de Grupo de Trabalho para apresentação, debate, acolhimento de 

propostas de alteração, conclusão e divulgação do Projeto de Estatuto da 
AOJUS. Ao final dos trabalhos o referido Projeto será encaminhado à 
Assembleia Geral que terá a missão de aprovar ou não o trabalho feito pelo 
GPE. Uma vez aprovado, a assembleia instituirá o novo Estatuto. Esta 
assembleia será denominada de ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUINTE 
(AGC). 
 

3) Autorizar que a AOJUS ingresse judicialmente visando: 
 
A) Incorporação da GAJ ao Vencimento Básico: ação objetivando a consequente 
incorporação da Gratificação Judiciária (GAJ) ao vencimento básico para todos 
os fins, inclusive para seu cômputo na base de cálculo de todas as vantagens, 
adicionais e gratificações calculados sobre o vencimento, com a consequente 
condenação da União ao pagamento diferença devida entre o valor recebido a 
título de vantagens, adicionais e gratificações e o valor incluindo a GAJ na base 
de cálculo das vantagens calculadas sobre o valor do vencimento básico, 
acrescida de juros e correção monetária, excluídas as prestações vencidas antes 
do quinquênio anterior à propositura da ação; 
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B) Ação PASEP – Visa a determinação da aplicação da TJLP cheia como índice 
de atualização monetária dos saldos de contas individuais do Programa 
PIS/PASEP dos representados. 
 
C) Ação pleiteando a devolução de PSS eventualmente descontados sobre 
diversas rubricas que não compõem proventos de aposentadoria: ação para 
devolução de eventuais descontos indevidos, a título de contribuição 
previdenciária, sobre as rubricas que não se incorporam aos proventos de 
aposentadoria do servidor público, conforme definido pelo Supremo Tribunal 
Federal, no RE 593.069 (Tema 163);  
 
D) Repetição de indébito da contribuição previdenciária incidente sobre juros: 
ação de repetição de indébito objetivando a devolução em dobro da contribuição 
previdenciária que tenha incidido sobre juros moratórios em Precatório e/ou 
Requisição de Pequeno Valor (RPV) relacionados a verbas remuneratórias; e 
 
E) Opção previdenciária: ação objetivando a concessão do direito à nova 
oportunidade de opção para aderir ao Regime de Previdência Complementar, 
diante do vício na manifestação de vontade dos servidores públicos, já que o 
Estado não forneceu todas as informações necessárias para uma escolha tão 
relevante. 
 

4) Autorizar que a AOJUS ingresse administrativamente visando a mudança da 
formula de cálculo de pagamento de Indenização de Transporte de 1/30 para 
1/20 (apenas os dias úteis em média), de modo que somente os afastamentos 
médicos superiores a 10 dias, que geram o direito à devolução de mandados, 
causem desconto no IT. 

 
 

O acesso será franqueado aos associados, com link e senha. 
 

 
Brasília/DF, 9 de abril de 2021. 
 
 

Ivan de Jesus Rodrigues Ferreira 
Presidente da AOJUS-DF 


