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228.345-6 DISTRITO FEDERAL 

PRIMEIRA TURMA 
EXTRAORDINARIO 

~ELATOR 

~MBARGANTE(S) 

~DVOGADO (A/S) 

tMBARGADO(A/S) 

ADVOGADO(A/S) 

MIN. SEPULVEDA PERTENCE 
DISTR::'TO FEDERAL 
PGDP SERGIO SILVEIRA BANHOS 
OUTRO(A/S) 
ALEXAJ~DRE VASCONCELOS MARTINS 
OUTRO(A/S) 
HERMENITO DOURADO E OUTRO(A/S) 

E 

E 

EMENTA: Ernbargos de de c La r-acao : pr-et.enaao a 
~sclare(;iHlentos que demandam a exegese de deeretas distritais, 
i.:nadmi::s;oivei no !{b; (Sfunulas 636 e 280): carater manifestamente 
p\x0telat6rio: rej e i cac e condenaceo do eMbargante ao pagamcntu de 
mplta, nos termos do art. 538, paragrafo unico, do C.Pr.Civil, cf. 
L!. 8.950/94. 
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Vistos, re La.t ados e discutidos estes autos, acordam 

IvJinist!.ul:i da Primeira 'rurma do Supremo Tribunal Federal, sob 

P.Jfel:iidencia do Sr. Ministro Sepulveda Pertence, na conformidade 

att a do julgamento e das notas taquigraficas, por unanimidade 

VC!t\J8 f etu rej ei tar os embargos de dec I aracao nos embargos 

declara9~o no agravu regimental no recurso extraordinArio. 

os 

a 

da 

de 

de 

Brasilia, 26 de abril de 2007. 

SEPULVEDA £JERTENC.c.; !{ELATOR 

eft_ 



,,.Utll. rrucesso : 6740/96 
Impetrante : ALEXANDRE VASCONCELOS MARTINS E OUTROS 
lnformante : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 
Relator Des. : VALT~NIO MENDES CARDOSO 

ADMINISTRATIVO. NOTIFICACAO. DECLARACAO 
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. Havendo 
sido a autoridade impetrada, regularmente, notificada, a 
ausencla de c6pias de documentos que instruiram a inicial, 
nao resultou prejuizo, se as informa¢es foram prestadas. 
Segundo orientacao consolidada e predominante da Corte : ~ 

, ~Suprema, a ofensa obliqua da Constitui~o. inferida de " 

previa vumeracao de lei nao oferece transito ao Recurso 
Extr80rdinario. 
Os ex-servidores da SHIS devem ser integrados, no 
Ouacrc Suplementar do IDHAB·DF, ate a reaJiza~o do 
..£2n~'.[§Q para transposi~o de cargos, ficando~lties 
asseuurado 0 direito de percepcao. .99.~ __ rEt~p-'~!jyas 

r~~n~ra9.~eS ',do:L.car.gas.-aut$[qy'j9.9~ nao se podendo 
dar tratamento diferenciado, entre os servidores. enquanto 
nao forem tranepostos para 0 quadro efetivo, via concurso 
publico." , 

~._----_ _---
P r OC 6 SS 0 N9

Acordao 
Rubrlo.,.__ .._----·-~-I, _.~'~---

Acordam os Desembargadores do Conselho 
Esp~cial do Tribunal de Justica de Distrito Federal e dos Temtorios, 
VAL-n~NIO MENDES CARDOSO - Rr~\ator JERONYMO DE SOUZA. VASQUEZ 
CRU~EN, CAMPOS AMARAL, NivlO GONCALVES, OTAVIO AUGUSTO, 

GETULIO MORAES OLIVEIRA, P. A. ROSA DE FARIAS, JOSE HILARIO 
''. DE VASCONCELOS e ROMAO C. DE OLIVEIRA, sob a presidencia do 

Desembargador CARLOS AUGUSTO FARIA, em REJEITAR AS 
PRELIMINARES. UNANIME. CONCEDER A SEGURANCA NOS TERMOS 

\ DO PEDIDO. MAIORIA, de' acordo com a ata do julgamento e notas 
, taquigraficas. 

Brasilia (OF), 1° de outubro de 1.996. 

CARLOS AUGUSTO FARIA
 
Presidente
 



PRIMElRA TURlJlA 

EXTRATO DE ATA 

. EMB.DECL.NOS EMB.DECL.NO AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINARIO 
! 228.345-6 DISTRITO FEDERAL 

. RELATOR MIN. SEPULVEDA PERTENCE 
EMBARGANTE(S) DISTRITO FEDERAL 

! ADVOGADO (AI s) PGDF SERGIO SILVEIRA BANHOS E 

OUTRO (A/S) 

EMBARGADO(A/S) ALEXANDRE VASCONCELOS MARTINS E 

OUTRO (A/S) I 

ADVOGADO (AI S ) HERMENITO DOURADO F. OUTRO(A/5) 

Decisao: A Turma rejeitou os enillargos de declara9ao nos 
.embargos de declara9ao no agravo regimental no recurso 
!extraordinario. Unanime. 1~. Turma, 26.04.2007. 

Presidencia do Ministro Sepulveda Pertence. Presentes a 
Sessao as Ministros Marco Aurelio, Carlos Britto, Ricardo 
Lewandowski e a Ministra Carmen Lucia. 

Subprocuradora-Geral da Republica, Dra. Claudia Sampaio 
iMarques. 

Ricardo Dias Duarte 
Coordenador 

...... J 
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EMB.DECL.NOS EMB.DECL.NO AG.REG.NO 
228.345-6 DISTRITO FEDERAL 

RECURSO 
PRIMEIRA TURMA 

EXTRAORDINARIO 

RELATOR 
EMBARGAlnE (S ) 
ADVOGADO (AI S ) 

EMBARGADO (A/S) 

HIN. 
L 
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IRA BAL'JHOS 
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ADVOGADO(A/S: 
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ementa 

0 SE~'1iOR 

embargada: 

M .' , , .t..,1" :,-:E _ este o t eo r da 

11F'r:rt<~rgos de dec l a iec «c . a.iseric i e G~ otnis:-. I"~, 

CO," '::' re d i c.io C'J c-becui: idade ;::,,~'dao embe rqedo : car; ,_ ';Y 

i t:">: ",;P' c. :'l:l2:oe5'>:;"''''''-'' )=C"3t6ri~: re j e i c ii : -~ 

conde~af~O ao pagamento i~: mL_. ". 

quantc ao 

Insiste 

r ea irce 

0 embarqant~ 

de trabalho 

Tle 

a 

e necessaria "esclarecimen [/, 

os 

funcic::;dirios do I.JP.AB" (f. 956), 



:26/04/2007 PRIMEIRA TURMA 
~MB.DECL.NOS EMB.DECL.NO AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINARIO 
~28.345-6 DISTRITO FEDERAL 

v 0 T 0 

o SENHOR MINISTRO SEPULVEDA PERTENCE - (Relator): Nao tern 

toa:;:ao 0 embd..tgctnte, cujos argumentos SdO t cdos vol tados para a 

~xegp.Re dos decretos distritaiG. 

Dessa. r o rma , Lnadnu s s Lve r a ariaLa s e da sua pr-e t erisao , pois 

~ pacifica a jurisprud@ncia deste Tribunal de que a interpreta9io da 

~e9islaQao infraconstitucional nao caracteriza ofensa direta a 
aonstitui~ao Federal (SUmula 636); a fortiori, 0 ria legisla~ao local

() (SUmula 280) . 

Gendo, rnais uma vez, manifestamente p r-ot.e La t o r i oe , rej ei to 

o~ embargos e condeno a embargante a pagar aos embargados rnu l t a de 

~~% (dez por cento) sobre a valor corrigido da causa (C.Pr. Civil, 

dfL. 538, paragrafo ~nico, ct. L. 8.950/94): a 0 rneu voto. 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO BRUNELLI 

PROJETO DE LEI N° 2076 de 2005 
(Do Sr. Deputado Brunelli) 

Revoga dispositivo que 
menciona. 

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, decreta: 

Art. 10 Fica revogado § 5° do art. 17 da Lei nO 3.351, de 09 de 
junho de 2004. 

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao, 

Art. 30 Revogam-se as disposicces em contrarlo. 

JUSTIFICACAO 

Nao obstante a legitimidade da proposta inicial inserta da Lei nO 
3.351, de 09 de junho de 2004, ha que se atentar para os demais 
integrantes da mencionada Carreira que desempenham suas 
atribuicoes no Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal - IDHAB-DF (em processo de extincao), ainda que nao ,~> 

diretamente na area fim, mas que, indubitavelmente, contribuem para 0 

cumprimento de suas competencies regimentais, merecendo, desta 
forma, igual reconhecimento e tratamento. 

Visando 0 cumprimento das disposlcoes contidas na Lei 
Complementar nO 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, segue 
abaixo 0 demonstrativo dos gastos com a revoqacao do § 5° do art. 17 
da Lei nO 3.351, de 09 de junho de 2004: 

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
 
CONCESSAO DA GDU AOS SERVIDORES
 

REMANESCENTES DO IDHAB-DF (ATIVOS)
 
VALORES ESTIMADOS
 

EXERCiclO I VALOR DA DESPESA 
SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasflia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193 

E-mail: deputado@brunelli.com.br 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO BRUNELLI 

2005 (meses 
dezembro) 

setembro a R$ 679.876,44 

2006 (com 0 13° salario) R$ 2.209.598,43 
2007 (com 0 13° salarlo) 

2.209.598,43 
R$ 

Par isso, conclamo as meus nobres Pares a aprovarem este 
Projeto de Lei. 

Sala das Sessoes, em 06/09/05 

BRUNELLI 
Deputado Distrital - PP 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193
 
E-mail: deputado@brunelli.com.br
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'l1elPropcslcoes •Consulta 
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Parametros de Consulta 
Tipo de Proposi~io PL - Projeto de Lei 

Numero 2076 
Ano 2005 
Data 25/06/0S 17:10:40 

: PL-2076!2005 I} Situa~io : Tramitando 

Localiza~io : CEOF 

Leitura : 06/09/05 

Ementa : REVOGA DISPOSITIVO QUE MENCIONA. 

Indexa~io : § 5° DO ART. 17, LEI 3.351, CARREIRA, IDHAB-DF. 

Autoria : BRUNELLI 

Historico INO IIData Ilunidade IIHistorico I 
GABINETE DO DEP. BRUNELLI VISANDO 

AT ENDER 0 MEMO N° 212/2007.00 GABINETEEJI01/11/07IEJ AO 

DO DEPUTADO RONEY NEMER 

lAO GABINETE DO DEP. RONEY NEMER PARA~112/09/071ICEOF RELATAR. , ~-'< 

IA CEOF, ~ARA DAR ~ONTINUIDADE A~111/09/071ISACP 
TRAMITA~AO DA MATERIA. 

ANEXO FL. 07, EXIGENCIA CUMNPRIDA, AP6s 
A CEOF PARA CONTINUIDADE DE TRAMITA~Ao.E]ll/09/07IEJ
MAT. 17.316-96. 

ANEXO FL. 06, DE ORDEM, AO GABINETE DO 
AUTOR PARA MANIFESTAR QUANTO AO 
REQUERIDO NO MEMO 159/07, DA CEOF. 
MAT.I0-694-34DBEJ

IDESIGNO ~ARA RELATAR A MATERIA 0 SR(A).
DI21/0S/071ICEOF DEP(A) . RONEY NEMER. 

IA CEOF, ~ARA DAR ~ONTINUIDADE A 
DI03/05/071ISACP 

TRAMITA~AO DA MATERIA. 

ANEXADAS FLS. 02 A 05, REF AC6PIA DO 
REQ. N° 146/2007, DE AUTORIA DO(A) SR. 
(a) DEP. BRUNELLI, LIDO EM 22/03/07 E 

6 03/05/07 SACP APROVADO EM 12/04/07, CON FORME PORTARIA 
61/2007, PUBL. NO DCL DE 13/04/07, EM 
QUE SOLICITA RETOMADA DE TRAMITA~Ao 

DESTA PROPOSI~AO. 

lAO SACP, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, ': :
DI03/05/071ICEOF CON FORME MEMo 225/DIL/DAC/SACP. 

\RECEBIDO DO GABINETE DO RELATOR. PRONTO 
DI23/12/061ICEOF PARA ENTRAR EM PAUTA.IAVOCA A RELATORIA DA PRESENTE MATERIA,
DI20/10/0SIICEOF SR. DEP.LEONARDO PRUDENTE. 

PARA EXAME E PARECER, PODENDO 
RECEBER EMENDAS DURANTE 0 PRAZO DE 10DI08/09/05IEJ ACEOF, 

DIAS DTEIS, CON FORME PUBLICA~Ao NO DCL. 

COM 01 FOLHA(S). COMISSOES: 
CEOF, CAS E CCJ. AO SACP, PARA ASDI08/09/05lEJ AUTUADO 

DEVIDAS PROVIDENCIAS. 

PUblica~oes : Nao ha publica<;:6es registradas. 

Apensamentos : Nao ha apensamentos registrados 
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: 6740/96 
: ALEXANDRE VASCONCELOS MARTINS E OUTROS 
: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 
: VALTENIO MENDES CARDOSO 

AOMIN!STRATiVO. NOTIFICACAO. DECLARAQAO 
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALlDADE. Havenoo 
side a autondaoe impetrada, regularmente, notficada, a 
ausencta de copias de documentos que msmnrarn a inicial, 
nao resultou prejulzo, se as informay6es foram prestadas. 
Segundo onentacao consouoada e predcrnmante da Corte 
Suprema, a ofensa oblique ca Constitui~ao, inferida de 
previa vUlnera<;ao de lei nao oterece translto ao Recurso 
Extraordimirio. 
Os ex-servidorss da SHIS devem ser integrados, no 
Quadro Suplamentsr do iDHAB-DF, ate a realiza~o do 
Eoncurso para transposicao de cargos, ticando~lhes 
assequrado 0 direito de percep~o g.@.~_ re_$p--~tjvas 

r~n~!:.~y~~S ',do~ __car.gO£_aut$[qy~gp..t nao sa podendo 
dar tratamento diferenciado, entre os servidorss, enquanto 
nao rorem transpostos para 0 quaere efetivo, via concurso 
publico." . 

\ Acordao 
I 
! 
I 
\ Acordarn os Desembargadores do Conselho 

Esp.cial do Tribunal de Justiya do Distnto Federal e des Temtortos, 
VAl~~NIO MENDES CARDOSO - Relator, JERONYMO DE SOUZA, VASQUEZ
 
CRU~EN~ CAMPOS AMARAL, NivlO GONCALVES, OTAvlO AUGUSTO,
 

GETUllO MORAES OLIVEIRA, P. A. ROSA DE fARIAS, JOSE HILARIO 
DE VASCONCELOS e ROMAO C. DE OLIVEIRA, sob a presidencia do 
Desembargador CARLOS AUGUSTO fARIA, em REJEITAR AS 
PRELIMINARES. UNANiME. CONCEDER A SEGURANCA NOS TERMOS 
DO PEDIDO. MAIORIA, de' acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigraficas. 

Brasilia (OF), 1° de outubro de 1.996. 

CARLOS AUGUSTO FARIA
 
Presidente
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26/04/2007 PRIMEIRA TURMA 
EMB.DECL.NOS EMB.DECL.NO AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINARIO 

1228.345-6 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR MIN. SEPULVEDA PERTENCE 
EMBARGANTE(S) DISTRITO FEDERAL 
ADVOGADO (A/S) PGDF SERGIO SILVEIRA BANHOS E 

OUTRO(A/S) 
EMBARGADO (AI s ) ALEXANDRE VASCONCELOS MARTINS E lB. 

OUTRO (A/S) ITI 

ADVOGADO(A/S) HERMENITO DOURADO E OUTRO(A/S) 

R E L A T 6 RIO 

o SENHOR MINISTRO SEPULVEDA PERTENCE - E este a tear da 

lementa embargada: 

"Embargos de deal s reoiio : eueenai« de omissao, ••. 
contzredi ciio ou obscuridade no ecoxaso embargado: cexstzer lra 

fna]infringente e manifestamente protelat6rio: rejei9ao e 
condenagao ao pagamento de multa". 

Insiste 0 embargante, que e necessaria "esclarecimento 
§nc

quanta ao regime de trabalho a que estariam submetidos as 
)S 

funcionarios do IDHAB" (f. 956). .ni 

E orelat6rio. 



Sessso Ordinaria nO 4150 de 06/03/2008, DODF de 27/03/2008, pags. 15 

Conselheiro ANTONIO RENATO 
ALVES RAINHA 

IDHAB 

Representac;ao nO 03/96/IVIF-CF, do Ministerio Publico junto 
a Corte, sabre a regime de trabalho dos servidores do 
Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal - IDHAB/DF, em extincao. Aos autos juntaram-se 
Embargos Declaratorios opostos pelo Sindicato dos 
Servidores e Empregados da Adrntntstracao Direta, 
Fundacional, Autarquias e Ernpresas Publicas do Distrito 
Federal - SINDSER, na condicao de substituto processual, 
dos servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal - SEDUMA, ex
empregados da extinta Sociedade de Habitacoes de 
Interesse Social - SHIS, sucedida pelo igualmente extinto 
Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 
Federal - IDHAB. Houve empate na votacao, 0 Conselheiro
Substituto PAIVA MARTINS votou com a Relator, 
Conselheiro RENATO RAII\IHA. A Conselheira MARLI 
VINHADELI, no que foi seguida pelo Conselheiro JORGE 
CAETANO, votou pelo conhecimento, em carater 
excepcional, dos Embargos de Declaracao em apreco, com 
esclarecimento ao SINDSER. Impedido de participar do 
julgamento deste processo a Conselheiro RONALDO COSTA 
COUTO. 

o Tribunal, pelo voto de desempate do Senhor Presidente, 
proferido com base no art. 84, VI, do RIjTCDF, que 
acompanhou a posicionamento da Conselheira MARLI 
VINHADELI, decidiu: I - conhecer, em carater excepcional, 
dos Embargos de Declaracao opostos pelo Sindicato dos 
Servidores e Empregados da Administracao Direta, 
Fundacional, Autarquias e Empresas Publlcas do Distrito 
Federal - SII\IDSER; II - esclarecer ao SINDSER que a VPNI 



prevista no § 2° do art. 11 da Lei nO 804/1994, como se 
encontra redigido na declsao embargada, corresponde a 
dlferenca entre as valores integrais percebidos pelo 
exercfcio dos empregos da SHIS (salario e vantagens) e as 
vencimentos atribufdos aos cargos da Carreira 
Adrntnlstracao Publica e Procurador Autarquico (vencimento 
padrao e vantagens), se as primeiros forem superiores, de 
modo que nao ocorra decesso rernuneratorlo, consoante se 
extrai da Lei nO 804/1994, do voto condutor da decisao 
recorrida, bem como das express5es constantes no item IV 
da referida deliberacao: III - dar clencia desta declsao ao 
embargante e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Habitacao do Distrito Federal - SEDUH/DF; IV 
determinar a devolucao dos autos a 3a Inspetoria de 
Controle Externo, para analise do documento de fls. 
1.448/1449. 



Brasilia, 13 de junho de 2008 

Excelentfssimo Senhor Deputado BRUNELLI 

Em atencao as nossas conversacoes, estamos relatando a situacao do quadro de 
pessoal da ex-SHIS, ex-DlHAB-DF e 0 atual estagio em que se encontram esses 
servidores. 

01 - A Politica Habitacional do GDF sempre foi implementada atraves de empresas 
publicas, sendo que a primeira foi a SHEB, criada no ana de 1962, posteriormente, 
Sociedade de Habitacoes de Interesse Social Ltda. - SHIS. 

02 - Com a extincao da SHIS, foi criado a autarquia Instituto de Desenvolvimento 
Habitacional do DF - IDHAB-DF, atraves da Lei 804/94, e editado 0 Decreto 16.234/94, 
que trata do enquadramento dos empregados da SHIS no quadro suplementar de servidores 
do IDHAB-DF. 

03 - No Governo Cristovam Buarque, foi editado 0 Decreto 16.987/96, que revoga 
o de n? 16.234/94, 0 qual e evidente 0 prejuizo aos empregados do IDHAB-DF. 
Ressaltamos que em novembroll998, no pr6prio mandato daquele Governo, foi efetuado 0 

enquadramento. 

04 - Os servidores, sentindo-se prejudicados com 0 Decreto acima mencionado, 
ingressam no Tribunal de Justica do DF, obtendo-se exito em suas pretens6es. 

05 - 0 mandado de Seguranca de n? 6.740/96, impetrado pelos servidores, tramitou 
ate 0 Supremo Tribunal Federal, 0 qual ratificou a decisao do Tribunal de Justica do DF, 
concedendo provimento ao pleito dos mesmos. 

06 - No Governo do Sf. Joaquim Roriz, foi editado 0 decreto 20.537, de 
30/08/1999, 0 qual revoga 0 decreto 16.987, considerando a sua inconstitucionalidade 
declarada pelo TJDF, no MSG n? 6.740/96. 

07- Em 27 de junho de 2000, foi editado 0 decreto 21.289, que disp6e sobre a 
extincao do IDHAB-DF, e em seu artigo 2°, enfatiza que os servidores do quadro 
permanente do IDHAB-DF, passaria a integrar 0 quadro de pessoal permanente do Distrito 
Federal, permanecendo em seus respectivos quadros e carreiras, sem prejuizo dos seus 
direitos e vantagens. 

08 - Nesse intervalo de tempo, 0 TCDF tern acompanhado 0 desenrolar deste 
processo judicial, inclusive com auditorias, ratificando que a situacao funcional dos ex
servidores do IDHAB-DF e legal, conforme relat6rios e decis6es proferidas por aquela 
Corte. 

09 - 0 Tc::DF, atraves da decisao 1873/2007, determinou que a SEDUMA ajustasse 
o pagamento da parcela VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada), ao disposto 



ASSOCIAt;::AO DOSSERVIOORES DA SECRETARIA ESTADODE DESEl\IVOLVIMENTO URBANO E HABITA(;AO 

eo<Y"-+Q". -\ erJ -. 

Covernador do Distrito Federai f~~9-.~~~~ 
S R... '. ~b.~~? '. 368 'f. S-.1()-b 

s.JJ5 . (07'1

Os abaixo assinados, todos servidores da extinta SlITS 

Interesse Social Ltda, que J:
rot

. transform ada no 

Institute de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, 

entidade aurarquica, criada pela LeI n° 804/94, ora em processo de extincao, vern 

peranre Vossa Excelencia expor e reouerer 0 sesuinte: 
--- - ~ l_. 

'-r" - ~ .i. n t"F' I 1 1 • 1 .~. oLuHi-\dl U .: 0 eucontra-se ega mente regl.H3J1Z(\CICl, consoante a \I. J.)ecis~10 n' 

1.873/07 do Egregio Tribunal de Contas do Distrito federal- TCDF., aclarada 

pela v. Decisao n° 668/08, proferida pela mesma corte de contas, conforme 

Embargos de Declaracao, nos autos do Processo n" 4.111/96. 

(2) A Senhora Diretora de Gestao Administrariva da Unidade de Administracao 
- eOAf5v..G (,.LJ ES re IV:}vIlCA Al-l/£5 ~blZtvrl;f/Jj ~5 

Geral, acumulando 0 cargo de Assessor Especial do Gabinere da SED1JTvL.6., 

Cj'\~F 06 ,vem procurando de todas as maneiras desrespeitar as Decisoes de 

Tribunal de Contas do Distrito Federal e ate mesrno do Supremo Tribunal 

'-'.' 1 "TF d . ,~ ~ 1·..· "" ~ '" ..,0 1 
-,Federal >- ~ __ quan a extmguiu 0 Recurso Extraor: mana n .:'LI:5.Y+)-(), qU2~ 

Federal, que teve inicio a 45 (quarenta e cinco) anos, quando os melhores dos 



ASSOC!A~Ao DOS SERVIDORES DA SECRETARlA ESTADO DE DESENVOL\fIMENTO URBANO E HABITAI;AO 

"._','~.',,(,~.' ~.:,·',.,~i ~" ','.,'-,'. "':'~.' ,'. '....'.~,'. f",',.·",· I',~ _, ••...,.. [. ~ F·~ .~ '~no ;:::.c, ~ }.....~·r·.,. e.••• \ ,'-11 n i· ~'. ·"....--1 ~ ,..... r~ , I'~-~' J; .~,... ..., '!i~._,~,', '.",'~•.:,'".',':. 't' ;,'. e.....:..,.' ....,.,'.' .. ~ -:, ..:-- ,_~. .-~ ,~~ . tHl.~o.t3a ~y'.=.:"t:. O..HJ.,;...·J~1.~;:::: JP~,.!-~,t:t .,I!~.~.~~.~\;~J: .. ' _." 

defesa
 

proccsso legal, consoante incises LIVe LV da Constituicao Federal.
 

(5) /\ perseguicao dessa Senhora, podera desencadear ern prejulzo incalculavel para 
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ASSOCIAGAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADO DE DESENVOLVtfVlENTO URBANO E HABITAl;fAO 

ABAIXO ASS-INADOS -- Folhas () ~ _ 
de solicitacao para resolucao da situacao funcional dos servidores da 

- SHIS / IDHABIDF 
------~--------

Matricula Nome 
----------------- .-- ---------------------·------------~___:___"--r_--~=#3=:::c_tT____;:;,.-<--A 

-~~L"'Jk/ 



ASSQCIAGAO DOS SERVIOOR.ES DA SECR.ETARIA ESTADO DE DESENVOLViMENTO URBANO E HABiTAC;AO 

ABAIXO ASSfNADOS Folhas .i2f.1__._ 
de solicitacao para resolucao da situacao funcional dos servidores da 

SHtS / IDHAB/DF 
~inatma 

-~--J 

l 
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Fis.: 188 

o Proc.: 4111/96 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO RAINHA 

Rubrica 

Processo:	 nO 4.111/1996 (g). 

Apensos:	 nO 1.063/2002 - TCDF. 

nO 605/2001 - TCDF. 

Origem:	 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habltacao 
do Distrito Federal - SEDUH/DF. 

(Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal 
IDHAB/DF). 

- SAssunto:	 Representacao, s 
vim 

Ementa:	 · Representacao nO 03/96/MFCF. Regime de trabalho dos ex
empregados da extinta SHIS. 

° 1. 

· Declaao nO 1.873/2007 (tis. 1336/1337). Oposicao de Embargos 
Declarat6rios pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da "0 
Admlnletracao Direta, Fundacional, Autarquias e Empresas 
Publicae do Distrito Federal - SINDSER (tis. 1450/1459). 

· Recebimento e nao conhecimento do recurso. lnexlstencia de rv 
obscuridade no item IV da declsao recorrida. dn 

ieI 
is t: 
vju 
rom· Observancia do principio da irredutibilidade de vencimentos 

no atendimento da reterida deliberacao. Ciencia da decisao ao 
stSINDSER. 
if 
an 
~e 



Fis.: 190 

o Proe.: 4111/96 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO RAINHA 

Rubrica 

Adminis"trac;ao PUb~ica e Procurador Au"tarquico do 
DF; ( ... ) II 

Em apertada sintese alega 0 embargante que: 

a)	 a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e l\I1eio 
Ambiente do Distrito Federal - SEDUMA concluiu que, para dar 
cumprimento ao disposto no item IV da decisao embargada, 
teria que efetuar reducoes nas rernuneracoes dos servidores 
por ela abrangidos; 

b)	 0 Orqao jurisdicionado conferiu sentido diverse ao foi 
determinado por esta Corte de Contas, na medida em que 
entende que a vantagem pessoal de que trata a Lei n? 
804/1994 deve incidir sobre 0 valor do vencimento e nao sobre 
a rernuneracao: 

c)	 0 cumprirnento da decisao recorrida nao pode configurar 
ofensa alegalidade, ao direito adquirido e acoisa julgada; 

d)	 a correta interpretacao da ordem contida na decisao em tela, e 
no sentido de manter na base de calculo da VPNI, os 
beneficios incorporados por forca de dectsao judicial e 
reqularnentacao da antiga SHIS, anteriormente a propria edicao 
da Lei nO 804/1994. 

Em razao do que vem de ser exposto, 0 embargante requer que esta 
Corte determine a SEDUMA que ao cumprir 0 disposto na decisao embargada, 
atente para "0 fa to de que devem continuar sendo respei tadas as 
dec i soes que lhes garantiram as supracitadas vantagens oriundas do 
regime celetista, conforme vem sendo aplicado por i orce da cieci stio 
proferida no Mandado de Seguranc;:a n° 6.740/96 (em vigor), 
ressaltando que, a nao inclusao de tais beneficios na base de 
ce LcuLo das aludidas VPNI's configura patente ofensa a legalidade, 



Fis.: 191 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Proe.: 4111/96 

GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO RAINHA 

Rubricao 
ao direito adquirido e a coisa julgada, uma vez que tais beneficios 
foram incorporados a remunera9ao dos antigos empregados da SHIS por 
for9a de decisoes judiciais transitadas em julgado, alem da 
xequ Iement.eceo antiga da SHIS, tudo em periodo anterior ao advento 
da Lei n° 804/1994, que se pretende ver aplicada ". 

E0 relat6rio. 



Fis.: 192 

o Proc.: 4111/96 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO RAINHA 

Rubrica 

VOTO
 

Preliminarmente devo registrar a intempestividade dos presentes 
embargos, vez que a decisao recarrida foi proferida em 26.04.2007, a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal foi 
cientificada em 25.05.2007 e 0 recurso foi oposto em 19.02.2008. 

Portanto, 0 prazo de 10 (dez) dias, fixado no art. 35 da LOTCDF para 
oposicao de embargos, nao foi observado, 0 que inviabiliza 0 conhecimento do 
recurso. 

Com relacao aos demais requisitos de admissibilidade do presente 
recurso, devo assinalar que nao vislumbro qualquer obscuridade, omissao ou 
contradicao na decisao em tela. Cheguei a esta conclusao, inclusive, tomando par 
referencia a seguinte afirmacao do embargante (fl. 1458): 

"Des tarte, verifica-se que a correta 
interpretar;ao da ordem contida na dec i siio n° 
1.873/07, e no sentido de manter na base de calculo 
da VPNI, os beneficios incorporados por i o rce de 
decisoes judiciais e regulamentar;ao da antiga SHIS, 
anteriormente a propria edi.ceo da Lei n° 804/1994." 

Este tarnbem e 0 meu entendimento, a tear do voto que proferi na 
Sessao Ordinaria de 20.03.2007 (fls. 1122/1230), aprovado na Sessao de 
26.04.2007 (fls. 1269/1335), do qual destaco 0 que segue: 

"Em complemento ao que dos autos consta e 
respondendo as indagar;oes constantes do Despacho 
Singular n° 320/2006 - eRR, a Gerencia de Recursos 



Fis.: 193 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	 Proc.: 4111196 

GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO RAINHA 

Rubricao 
Humanos d.a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Habita9ao, na forma do Of. N° 411
000.045/2006 GERUH/SEDUH (fls. 1111/1112), 
informou: 

" ( ... ) 

b)	 todos os servidores do IDHAB-DF, em 
processo de ex t i.nce o , passaram a 
integrar 0 quadro permanente do 
Distri to Federal em 28/06/2000, por 
for9a do Decreto n° 21.289, pub1icado 
na mesma data, encontrando-se 
provisoriamente 10tados na Secretaria 
de Estado de Desenvo1vimento Urbano e 
Heb i t.e ce o - SEDUH. Antes do referido 
Decreto e ate 27/06/2000, integravam 
o Quadro Sup1ementar do IDHAB-DF, 
conforme previsto no paragrafo 2°, do 
artigo 1 ° da lei n° 804/1994 e 
enquadramento no Decreto n° 16.234, 
de 20/12/1994; 

c)	 desde 31 de agosto de 1.999, todos os 
servidores do IDHAB-DE em processo de 
ex t i.riceo , passaram a integrar 0 

Regime Juridico Unico (es t et.ut.eri o) , 
por i ozce da revoqe ctio do Decreto N° 
16.987/1995, ainda em 30/08/1999, 
atraves do Decreto N° 20.537/1929, 
que repristina 0 cont.eudo do Decreto 
n° 16.234, de 20/12/1994 e com 
fundamento no Parecer do Consultor 
Juridico do Gabinete do Governador, a 
epoce , devidamente aprovado p e l.o Sr. 
Chefe do Executivo Local, retroagindo 
tal situa9c3o a 20/12/1994; 

d)	 com 0 processo de ex t iiictio do IDHAB
DF, todos os seus servidores passaram 
a integrar 0 quadro permanente do 



Fis.: 194 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	 Proe.: 4111/96 AS] 
GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO RAINHA	 ~oR 

Rubricao 
Distrito Federal, com 10ta9ao SH 
provis6ria na Secretaria de Estado de rqi. 
Desenvol vimento Urbano e Habi t.e ceo ) 

SEDUH, sob 0 Regime Juridico Unico .rmc 
(estatutario), previsto na Lei n° 
8.112/1990, recepcionada pelo 
Distrito Federal, e t.reves da Lei 
Local N° 197/1991, art. 5°, conforme 
det.e xmi ne ciio constante no Decreto N° ~, 1 

21.289, de 27/06/200, publicado no -i». 
DODF de 28/06/2000; re 

e)	 com a extin9ao do Recurso 
Extraordinaiio N° 228. 345-DF, por E 

falta de objeto, encontra-se em vigor pc 
o Ac6rdao proferido nos autos do Cine 
Mandado de Seguran9a N° 6.740/1996, Ira 
pelo Conselho Especial do Tribunal de !l 
Justi9a do Distrito Federal e nai 
Territ6rios - TJDFT, que dispoe: iex 

'ern 
iJ 

e 
v 

"Os ex-servidores da SHIS devem paJ 
ser integrados, no Quadro «i. 
Suplementar do IDHAB-DF, ate a 
realiza9ao do concurso para 
t.rerisoos i ceo de cargos, ficando
lhes assegurado 0 direito de " a 
percep9ao das respectivas 
remunera90es dos cargos 
autarquicos, nao se podendo dar 
tratamento diferenciado, entre os 
servidores, enquanto niio forem 

)
transpostos para 0 quadro 
efetivo, via concurso p~blico" 

(grifo nosso) 

':s 

o conjunto do que venho de expor reafirma
 
minha convic9ao que 0 Distrito Federal nao incorreu
 
em inconstitucionalidade ao operar a t.reris t ormeceo
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	 Proc.: 4111/96 
~TA 

GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO RAINHA IEIRC 

Rubricao 
Ora, a redacao do texto legal retrotranscrito e clara, diria ate lera 

'- 
c1arfssima, nao gerando para 0 mais simples interprete qualquer duvida.	 tor 

mte 

Ressalte-se, por oportuno, que 0 texto legal refere-se a 
"vencimentos". Ensina a doutrina que quando 0 legislador pretende restringir 0 

conceito ao padrao do funcionario emprega 0 vocabulo no singular - vencimento; 
quando quer tarnbern abranger 0 vencimento padrao e as vantagens conferidas ao 
servidor usa 0 termo no plural- vencimentos . 

Diante de todo 0 exposto, tenho por razoavel concluir que a VPNI, 
como se encontra redigido na decisao ernbargada, que remete ao que foi 
estabelecido no § 2° do art. 11 da Lei nO 804/94, corresponde a diferenca entre os 
valores percebidos pelo exercfcio dos empregos da SHIS e os vencimentos 
atribufdos aos cargos da Carreira Adrninistracao Publica e Procurador Autarquico, se 
os primeiros forem superiores, de modo que nao ocorra decesso remunerat6rio. 

SeRepita-se, e 0 que se extrai da Lei n? 804/1994, do voto condutor da decisao 
recorrida, bem como das expressoes constantes no item IV da referida deliberacao, 

Dessarte, VOTO no sentido de que 0 eqreqio Plenario: 

)NI 

I - nao conheca dos Embargos de Declaracao opostos, pelo 
Sindicato dos Servidores e Empregados da Adrninistracao 
Direta, Fundacional, Autarquias e Empresas Publicas do Distrito 
Federal - SINDSER, em face da Decisao n? 1.873/2007, por ser 
intempestivo e por nao atender aos requisitos previstos no art. 
190 do Regimento Interno do TCDF; 

II - em carater excepcional, informe ao SINDSER que a VPNI 
prevista no § 2° do art. 11 da Lei nO 804/1994, como se 
encontra redigido na decisao embargada, corresponde a 
diferenca entre os valores integrais percebidos pelo exercfcio 
dos empregos da SHIS (salario e vantagens) e os vencimentos 
atribuidos aos cargos da Carreira Adrninistracao Publica e 
Procurador Autarquico (vencimento padrao e vantagens), se os 
primeiros forem superiores, de modo que nao ocorra decesso 
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I,SSOCIACAo DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADO DE DESEi\lVOLVIMENTO URBANO E HABITACAo 

Covernador do Distrito Federal
 

Os abaixo assinados, todos servidores da extima SHTS 

Interesse Social que foi transformada no 

ID.HABIJJF - Institute de Descnvolvimenro Habiracional do Distrito Federal, 

entidade antarqnica, criada pela Lei n° 804/94, ora em processo de extincao, VeH1 

OJ j	 /\ situacao funcional dos servidores da antiga SEtS" transformada na aurarqma 

lDBAR/DF, eucontra-se legalmente regularizada, consoante a \I. Deci~}lo ~{ 

l.873/07 do Egregio Tribunal de Contas do Distrito Federal ... TCDF., aclarada 

r"pela v. Decisao n° 668/08, proferida pela mesma corte de contas, conrorme 

Embargos de Declaracao, nos autos do Processo n" 4.111196. 

(2)	 A Senhora Diretora de Gestae Administrativa da Unidade de Administracao 
eOM5v.G (,oCl ESY£)\l-hv'C4 (.}l.-Ue5 V=~1'<..M11l!!J~5 

Geral. acumulando 0 cargo de Assessor Especial do Gabinete da SEDlJ?v1A 

CNF 06,vem procurando de todas as maneiras desrespeitar as Decisoes de 

Tribuna! de Comas do Distrito Federal e ate mesmo do Supremo Tribunal 
-~--, l' C1TF d . . R 7"""' .1 - " 0 ~ 7 8' ,.., ,.. .'Venera. ._. :) _ " quan 0 extinguru 0 ecurso Extraorumano n _~~ __")4)-0, que 

trat8..va desse assunto, com 0 fim unico e exclusive de prejudicar os anrigos 

.,.~., 1 . r .f C .	 • \ ' tl ' cecera" que tcve nucro a 4.1 (quarenta e cmco) 3n05, quauoo os meinores (105 



. '.,. :~', '.~-. . .~:. 

ASSOCIAc;AO DOS SERVIDORES DA SECRETARlA ESTADO DE DESENVOlVIMENTO URBANO E HABITA~AO 

processo legal, consoante mGlSOS LTV e LV da Constituicao Federal. 
~ , a -: .,; /" ":i

05) l\ perseguicao dessa Senhora, podera desencadear ern prejmzo mcarcuiave: para 

',".',: '<:.,"~.'.:'~.•,:~,..!"..•" c'j' "'-t 4."' .~ .~ -..t:""~_.~.~ .. ;I .c;!.,),~""'l!.l.t.';.F.'1 
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As~6cl~9AO OO~:iERij16"~~E~ DA~ECRETAR/A ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAo 

----------'----



ASSOCIAQi~ Doi~ERill~~'~ES DA SECRETARIA EST.ADODE DESENVOLVlfIIlENTO URBANO E HABITAC;AO 

ABAIXO ASSINADOS Folhas (? ~ _ 
de solicitacao para resolueao da situacao funcional dos servidores da 

SHIS / IDHAB/DF 
._~Aau.-i~ul~ .l1'i~.!~~ .__.. ._._. -:--__1------::""'*-==-t7-"'----::"..=--j 

_--..,. /' 0 r 

__\0 ~ :~] /-.// I~/-c ~:·~f2."t..: ./7./~~:: .. 



· ABl'JXO ASSIN,A.DOS Folhas l2?i _ 
de solicitacao para resolueao da situacao funcional dos servidores da 

SRI'S IIDHABfDF 
: Matricula 
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ABAIXO ASSINft.DOS
 
de solicitacao para reselucao da situacao funcional dos
 

SHIS / IDHAB/DF 

~='--"l~__~ 1 
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ASSOC~AQAO DOS SERViDORES DA SECRETARiA ESTADO DE DESEr~\jOlV1MErl!TO URSANO E HAS!TA;;.A.O 

.d' 

ABAIXO ASSINADOS Folhas ~16 
de solicitacao para resolucao da situaeao funcional dos servidofes "CIa 

SHIS IIDHAB/DF 

.r;"
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 331/2008-GAB 19 Brasilia, lOde julho 2008. 

Senhor Secretario, 

E com -preocupacao que relato aqui a situacao do Instituto de 
Desenvolvimento Habitacional do DF (IDHAB) em extincao, importante orgao 
da politica .habitacional da capital federal que sucedeu a Sociedade de 
Habitacoes de Interesse Social (SHIS). 

A atual diretora da SEDlJMA, agindo de maneira autoritaria e contra 
principios legais, tenta impor urna mudanca na politica salarial dos servidores 
oriundo do IDHAB-DF, com reducao de salario dos servidores. 

Como edo seu conhecimento, a Carta Magna, a lei maior do pais, impede 
qualquer ato ou norma que resulte em reducao de salaries ou de vantagens do 
servidor publico ou privado. 

Antes de detalhar a questao que vern afligindo os servidores 
remanescentes do SEDUMA, gostaria de destacar a importancia do orgao na 
montagem e execucao da politica habitacional aqui no D. F. 

o IDHAB eurn orgao que tern em seus quadros dezenas de funcionarios 
que participaram dos prim6rdios da construcao de Brasilia, exercendo urn papel 
exemplar na definicao de criterios e na execucao da politica habitacional de 
nossa cidade. 

Tenho em maos copra de urn documento contendo mais de 150 
assinaturas de servidores do IDHAB, onde estes manifestam preocupacao com 
as atitudes da Diretora.de Gestae Administrativa da Unidade de Administracao 
Geral do, acurnula 0 0 cargo de Assessora Especial de Gabinete da SEDUMA, 
com CNE-06. \ 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
RICARDO PINHEIRO PENNA 
Secretario de Planejamento e Gestae do DF 
NESTA 

SAIN - Parque Rural- 70.086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8198 - Fax: 3966-8193 
.E-mail: deputado@bruneIlLcom.br - www.brunelli.com.br 

mailto:deputado@bruneIlLcom.br


CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

A referida diretora tern adotado acoes concretas na tentativa de reduzir os 
salaries dos referidos servidores, num verdadeiro acinte aos principios da 
legislacao que rege 0 orgao, 

o Tribunal de Justica do DF (TJDF) - MSG n° 6.740/96 e Tribunal de 
Contas do DF (TCDF) - Decisao n° 668/2008, em decisoes distintas, chegaram 
a mesma conclusao: os salarios dos servidores da extinta SillS, transformada 
em IDHAB/DF sao irredutiveis. Os servidores, no documento encaminhado a 
este Gabinete, destacam que a atitude da diretora e extemporanea e pode ser 
c1assificada como "assedio moral", atitude punida com rigor pela legislacao 
brasileira. 

Vale registrar que esses servidores foram penalizados com 0 advento da 
Lei local n° 3.351, Art. 17, § 5°, de 09/06104, onde foram excluidos do 
recebimento da Gratificacao de Desenvolvimento Urbano (GDU), ou seja, 
querem penalizar duplamente os servidores do IDHAB-DF, de qualquer 
beneficio e ainda tirar direitos adquiridos. 

Diante dos fatos aqui narrados gostaria de contar com sua colaboracao no 
sentido de evitar que, a partir de atitudes inconseqiientes, sem amparo legal, 
venham a prejudicar servidores publicos. 

Desde ja agradeco sua atencao e colaboracao para que mais essa injustica 
para com os servidores publicos do DF nao venha ser consumada, em especial 
levando-se em conta a ilegalidade dos atos aqui destacados. 

Atenciosamente, 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 332/2008-GAB 19 Brasilia, 1°de julho 2008. 

Senhor Secretario, 

E com preocupacao que relato aqui a situacao do Instituto de 
Desenvolvimento Habitacional do DF (IDHAB) em extincao, importante orgao 
da politica habitacional da capital federal que sucedeu a Sociedade de 
Habitacoes de Interesse Social (SHIS). 

A atual diretora da SEDUMA, agindo de maneira autoritaria e contra 
principios legais, tenta impor uma mudanca na politica salarial dos servidores 
oriundo do IDHAB-DF, com reducao de salario dos servidores. 

Como edo seu conhecimento, a Carta Magna, a lei maior do pais, impede 
qualquer ato ou norma que resulte em reducao de salarios ou de vantagens do 
servidor publico ou privado. 

Antes de detalhar a questao que vern afligindo os servidores 
remanescentes do SEDUMA, gostaria de destacar a importancia do orgao na 
montagem e execucao da politica habitacional aqui no D. F.. 

a IDHAB eurn orgao que tern em seus quadros dezenas de funcionarios 
que participaram dos primordios da construcao de Brasilia, exercendo urn papel 
exemplar na definicao de criterios e na execucao da politica habitacional de 

.. :.) 

nossa cidade. 

Tenho em maos copia de urn documento contendo mais de 150 
assinaturas de servid es do IDHAB, onde estes manifestam preocupacao com 
as atitudes da ire ra de Gestae Administrativa da Unidade de Administracao 
Geral do, acu ndo 0 cargo de Assessora Especial de Gabinete da SEDUMA, 
com CNE-06. 

\\'\ 
A Sua Excelericia 0 Senhor 
CASSIa TANIGUCHI 
Secretario de Estado de Desenvolvimento e Meio Ambiente do DF 
NESTA 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

A referida diretora tern adotado acoes concretas na tentativa de reduzir os 
salarios dos referidos servidores, num verdadeiro acinte aos principios da 
legislacao que rege 0 orgao, 

o Tribunal de Justica do DF (TJDF) - MSG n° 6.740/96 e Tribunal de 
Contas do DF (TCDF) - Decisao n° 668/2008, em decisoes distintas, chegaram 
a mesma conclusao: os sahirios dos servidores da extinta SHIS, transformada 

/	 em IDHAB/DF sao irredutiveis. Os servidores, no documento encaminhado a 
este Gabinete, destacam que a atitude da diretora e extemporanea e pode ser 
classificada como "assedio moral", atitude punida com rigor pela legislacao 
brasileira. 

Vale registrar que esses servidores foram penalizados com 0 advento da 
Lei local n° 3.351, Art. 17, § 5°, de 09/06/04, onde foram excluidos do 
recebimento da Gratificacao de Desenvolvimento Urbano (GDU) , ou seja, 
querem penalizar duplamente os servidores do IDHAB-DF, de qualquer 
beneficio e ainda tirar direitos adquiridos. 

Diante dos fatos aqui narrados gostaria de contar com sua colaboracao no 
sentido de evitar que, a partir de atitudes inconsequentes, sem amparo legal, 
venham a prejudicar servidores publicos. 

Desde ja agradeco sua atencao e colaboracao para que mais essa injustica 
para com os servidores publicos do DF nao venha ser consumada, em especial 

'~"': levando-se em conta a ilegalidade dos atos aqui destacados. 

Atenciosamente, 

,~" 

I ELLI 
strital- DEM 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 333/2008-GAB 19 Brasilia, 10 de julho 2008. 

Senhor Chefe da Casa Civil, 

E com preocupacao que relata aqui a situacao do Instituto de 
Desenvolvimento Habitacional do DF (IDHAB) em extincao, importante orgao 
da politica habitacional da capital federal que sucedeu a Sociedade de 
Habitacoes de Interesse Social (SHIS). 

A atual diretora da SEDUMA, agindo de maneira autoritaria e contra 
principios legais, tenta impor uma mudanca na politica salarial dos servidores 
oriundo do IDHAB-DF, com reducao de salario dos servidores. 

Como edo seu conhecimento, a Carta Magna, a lei maior do pais, impede 
qualquer ato ou norma que resulte em reducao de salaries ou de vantagens do 
servidor publico ou privado. 

Antes de detalhar a questao que vern afligindo os servidores 
remanescentes do SEDlJMA, gostaria de destacar a importancia do orgao na 
montagem e execucao da politica habitacional aqui no D. F. 

o IDHAB eurn orgao que tern em seus quadros dezenas de funcionarios 
que participaram dos primordios da construcao de Brasilia, exercendo urn papel 
exemplar na definicao de criterios e na execucao da politica habitacional de 
nossa cidade. 

Tenho em maos copia de urn documento contendo mais de 150 
assinaturas de servidores do IDHAB, onde estes manifestam preocupacao com 
as atitudes da Direto ide Gestae Administrativa da Unidade de Administracao 
Geral do, acum \ do 0 cargo de Assessora Especial de Gabinete da SEDUMA, 
com CNE-06. ' 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Dr. JOSE GERALDO MACIEL 
Chefe da Casa Civil do Distrito Federal '~~~~O.lIQ)/o~ 
NESTA ---<S:ss]-,--. / 

, 
---=-:-::-:--:=----------=~:-=:_::_::_:::-:-:-=__=--,~_=__::_:_:-__:_:___=_____=_-_::_:_:_____=_.,....,____....,....,...,_=___=,,______;t8==~~~~. • 

SAIN - Parque Rural- 70.086-900 - Brasflia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8198 - Fax:
 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br - www.bruneIlLcom.br
 

mailto:deputado@bruneIlLcom.br


CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

A referida diretora tern adotado acoes concretas na tentativa de reduzir os 
salarios dos referidos servidores, num verdadeiro. acinte aos principios da 
legislacao que rege 0 orgao, 

o Tribunal de Justica do DF (TJDF) - MSG n" 6.740/96 e Tribunal de 
Contas do DF (TCDF) - Decisao n" 668/2008, em decisoes distintas, chegaram 
a mesma conclusao: os sahirios dos servidores da extinta SIllS, transformada 
em IDHAB/DF sao irredutiveis. Os servidores, no documento encaminhado a 
este Gabinete, destacam que a atitude da diretora e extemporanea e pode ser 
c1assificada como "assedio moral", atitude punida com rigor pela legislacao 
brasileira. 

Vale registrar que esses servidores foram penalizados com 0 advento da 
Lei local n" 3.351, Art. 17, § 5°, de 09/06104, onde foram exc1uidos do 
recebimento da Gratificacao de Desenvolvimento Urbano (GDU), ou seja, 
querem penalizar duplamente os servidores do IDHAB-DF, de qualquer 
beneficio e ainda tirar direitos adquiridos. 

Diante dos fatos aqui narrados gostaria de contar com sua colaboracao no 
sentido de evitar que, a partir de atitudes inconseqiientes, sem amparo legal, 
venham a prejudicar servidores publicos. 

Desde ja agradeco sua atencao e colaboracao para que mais essa injustica 
para com os servidores publicos do DF nao venha ser consumada, em especial 
levando-se em conta a ilegalidade dos atos aqui destacados. 

Respeitosamente, 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 334/2008-GAB 19 Brasilia, lOde julho 2008. 

Senhor Govemador, 

E com preocupacao que relata aqui a situacao do Instituto de 
Desenvolvimento Habitacional do DF (IDHAB) em extincao, importante 6rgao 
da politica habitacional da capital federal que sucedeu a Sociedade de 
Habitacoes de Interesse Social (SillS). 

A atual diretora da SEDUMA, agindo de maneira autoritaria e contra 
principios legais, tenta impor uma mudanca na politica salarial dos servidores 
oriundo do IDHAB-DF, com reducao de salario dos servidores. 

Como edo seu conhecimento, a Carta Magna, a lei maior do pais, impede 
qualquer ato ou norma que resulte em reducao de salaries ou de vantagens do 
servidor publico ou privado. 

Antes de detalhar a questao que vern afligindo os servidores 
remariescentes do SEDUMA, gostaria de destacar a importancia do orgao na 
montagem e execucao da politica habitacional aqui no D. F. 

o IDHAB eurn orgao que tern em seus quadros dezenas de funcionarios 
que participaram dos primordios da construcao de Brasilia, exercendo urn papel 
exemplar na definicao de criterios e na execucao da politica habitacional de 
nossa cidade. 

Tenho em maos copra de urn docurnento contendo mais de 150 
assinaturas de servidores do IDHAB, onde estes manifestam preocupacao com 9 
as atitudes da Diretorade Gestae Administrativa da Unidade de Administracao 0 
Geral do, acu ula 00 cargo de Assessora Especial de Gabinete da SEDUMA, n'1' 
com CNE-06. 0\. v 

. 'ir ~~. 
A Sua Excelencia 0 Senhor ./'.. )/ dJ~. JC!. (\ 

JOSE ROBERTO ARRUDA V <f~~ ~\)Govemador do Distrito Federal 
NESTA ~} 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO D1STRITAL BRUNELLI 

A referida diretora tern adotado acoes concretas na tentativa de reduzir os 
salaries dos referidos servidores, num verdadeiro acinte aos principios da 
legislacao que rege 0 orgao. 

o Tribunal de Justica do DF (TJDF) - MSG n° 6.740/96 e Tribunal de 
Contas do DF (TCDF) - Decisao n° 668/2008, em decisoes distintas, chegaram 
a mesma conclusao: os salarios dos servidores da extinta SillS, transformada 
em IDHAB/DF sao irredutiveis. Os servidores, no documento encaminhado a 
este Gabinete, destacam que a atitude da diretora e extemporanea e pode ser 
classificada como "assedio moral", atitude punida com rigor pela legislacao 
brasileira. 

Vale registrar que esses servidores foram penalizados com 0 advento da 
Lei local n" 3.351, Art. 17, § 5°, de 09/06104, onde foram excluidos do 
recebimento da Gratificacao de Desenvolvimento Urbano (GDU), ou seja, 
querem penalizar duplamente os servidores do IDHAB-DF, de qualquer 
beneficio e ainda tirar direitos adquiridos. 

Diante dos fatos aqui narrados gostaria de contar com sua colaboracao no 
sentido de evitar que, a partir de atitudes inconsequentes, sem amparo legal, 
venham a prejudicar servidores publicos, 

Desde ja agradeco sua atencao e colaboracao para que mais essa injustica 
para com os servidores publicos do DF nao venha ser consumada, ern especial 
levando-se em conta a ilegalidade dos atos aqui destacados. 

Respeitosamente, 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 335/2008-GAB 19 Brasilia, 1° de julho 2008. 

Senhor Corregedor, 

E com preocupacao que relato aqui a situacao do Instituto de 
Desenvolvimento Habitacional do OF (IOHAB) em extincao, importante orgao 
da politica habitacional da capital federal que sucedeu a Sociedade de 
Habitacoes de Interesse Social (SHIS). 

A atual diretora da SEDUMA, agindo de maneira autoritaria e contra 
principios legais, tenta impor uma mudanca na politica salarial dos servidores 
oriundo do IDHAB-DF, com reducao de salario dos servidores. 

Como edo seu conhecimento, a Carta Magna, a lei maior do pais, impede 
qualquer ato ou norma que resulte em reducao de salaries ou de vantagens do 
servidor publico ou privado. 

Antes de detalhar a questao que vern afligindo os servidores 
remanescentes do SEDUMA, gostaria de destacar a importancia do orgao na 
montagem e execucao da politica habitacional aqui no D. F. 

o IDHAB e urn orgao que tern em seus quadros dezenas de funcionarios 
que participaram dos primordios da construcao de Brasilia, exercendo um papel 
exemplar na definicao de criterios e na execucao da politica habitacional de \.._
nossa cidade. 

Tenho em maos copia de urn documento contendo mais de 150 
assinaturas de servidores do IDHAB, onde estes manifestam preocupacao com 
as atitudes da Diretora de Gestae Administrativa da Unidade de Administracao 
Geral do, acum an "-0 cargo de Assessora Especial de Gabinete da SEDUMA, 
com CNE-06. 

A Sua Excelenc a 0 Senhor 
Dr. ROBERTO EDUARDO GIFFONI 
Corregedoria do Distrito Federal- OF 
NESTA 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

A referida diretora tern adotado acoes concretas na tentativa de teduzir os 
salarios dos referidos servidores, num verdadeiro acinte aos principios da 
legislacao que rege 0 orgao. 

o Tribunal de Justica do DF (TJDF) - MSG n° 6.740/96 e Tribunal de 
Contas do DF (TCDF) - Decisao n" 668/2008, em decisoes distintas, chegaram 
a mesma conclusao: os salarios dos servidores da extinta SillS, transformada 
em IDHABIDF sao irredutiveis. Os servidores, no documento encaminhado a 
este Gabinete, destacam que a atitude da diretora e extemporanea e pode ser 
classificada como "assedio moral", atitude punida com rigor pela legislacao 
brasileira. 

Vale registrar que esses servidores foram penalizados com 0 advento da 
Lei local n° 3.351, Art. 17, § 5°, de 09/06104, onde foram excluidos do 
recebimento da Gratificacao de Desenvolvimento Urbano (GDU), ou seja, 
querem penalizar duplamente os servidores do IDHAB-DF, de qualquer 
beneficio e ainda tirar direitos adquiridos. 

Diante dos fatos aqui narrados gostaria de contar com sua colaboracao no 
sentido de evitar que, a partir de atitudes inconseqtientes, sem amparo legal, 
venham a prejudicar servidores publicos, 

Desde ja agradeco sua atencao e colaboracao para que mais essa injustica 
para com os servidores publicos do DF nao venha ser consumada, em especial 
levando-se em conta a ilegalidade dos atos aqui destacados. 

Respeitosamente, 

...-,.,. 
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