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INFORMATIVO  

  
  

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – (ASFNDE ), é uma 
entidade representativa dos servidores da SERVIDORES DO FUNDO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO , de caráter 
social, sem fins lucrativos, cuja missão consiste em atuar 
permanentemente na defesa dos interesses e do bem-estar de seus 
associados e , assim como  muitos outros  benefícios já disponíveis aos 
Associados da Atual Gestão, vimos por meio deste , informar , que, é  
disponibilizado  atendimento jurídico  aos filiados 24(vinte e quatro ) 
horas em todo Distrito Federal e Territórios. 

  
A assistência jurídica oferecida pela Associação, consiste na atuação pelo 
Jurídico contratado pela Associação, a consultoria na defesa dos direitos 
e interesses da Contratante e seus Associados mediante elaboração de 
ações judiciais/defesas nas causas judiciais, da seguinte maneira:  
-Emolumentos, as custas processuais, operacionais, verbas 
sucumbenciais, custas finais e outras despesas judiciais pertinentes aos 
feitos processuais nas ações, serão suportadas pelos associados. 
 
·         O atendimento será na ASFNDE nas segundas-feiras pelo período 

da manhã, sendo das 7:30:00h até as 12:00h e nas quartas-feiras pelo 
período da Tarde, sendo das 13:00h até as 16:30, sendo os 
atendimentos por ordem de chegada e nos demais dias e horários no 
escritório Contratado mediante agendamento.  

 
·          Para casos que demanda atendimentos emergenciais deverão ser 

solicitados imediatamente pelo telefone (61) 9.84089983.  
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Em caso de êxito, em demandas onde os Associados obtenham benefícios 
financeiros direto, a advogada terá de 10% (dez por cento) a título de 
honorários. 
Ressalta-se que, caso haja conflito de interesse em que no mesmo 
processo que figurem dois ou mais Associados a ASFNDE fará o 
substabelecimento dos poderes para outros advogados à escolha da 
ASFNDE.  

 
 
 
 

JURIDICO CONTRATADO  
JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO SOCIEDADE DE 

ADVOCACIA  
Endereços: SIG Q. 01, Lote 985/1055, Sala 108, Centro Empresarial 
Parque Brasília - Brasília /DF, Telefones: 35475717/984089983, CEP 
70.322-915.  
 
 

Brasília/DF, 04 de dezembro8 de novembro de 2019. 
 
 

 MANOEL ANTONIO RODRIGUES  
Presidente da ASFNDE 

 


