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Nota sobre os Quintos

Sindjus-DF atua em defesa do direito da servidora adotante
O Sindjus-DF comunica que protocolou requerimento 

administrativo - PA 13416/2017 - junto ao TJDFT visando 
reformar o artigo 4º, § 1º da Portaria Conjunta nº 36/2016, 
que regulamentou o direito à licença adotante para as ser-
vidoras com vínculo efetivo e comissionado do Tribunal.

Contudo, a referida regulamentação fez clara restrição ao 
benefício, negando o direito à licença para as servidoras que 
eventualmente optem em adotar filho de 12 anos ou mais.

Essa restrição viola a Constituição Federal, tanto que o 
Supremo Tribunal Federal afastou essa limitação ao julgar 
o RE nº 778.889/PE, de relatoria do Ministro Luiz Roberto 

O Jurídico do Sindjus-DF informa que o 
Supremo Tribunal Federal, em 30/06/2017, 
negou provimento aos embargos de de-
claração interpostos contra o acórdão 
proferido no Recurso Extraordinário nº 
638.115, relator o Ministro Gilmar Men-
des. Referida decisão considerou ilegais 
as incorporações de quintos referentes às 
funções comissionadas exercidas entre a 
vigência da Lei nº 9.624/1998 e a da Me-
dida Provisória nº 2.225-45/2001.

Os embargos declaratórios foram in-
terpostos com o objetivo de excluir do 
alcance do acórdão:

a) as decisões judiciais transitadas 
em julgado e também as decisões admi-
nistrativas fundamentadas em decisões 
judiciais não mais sujeitas a recursos ou 
impugnações; e

b) as decisões administrativas proferi-
das há mais de cinco anos, contados da 
data do julgamento do RE 638.115 em 
19/03/2015, nos termos do artigo 54 da 
Lei nº 9.784/99.

É preciso aguardar a publicação do 

acórdão para que se tenha a exata dimen-
são dos efeitos desse julgamento sobre a 
situação dos servidores.

Até lá, não será possível saber, por 
exemplo, se serão mantidos os quintos 
incorporados e até quando, se as incorpo-
rações decorrentes de sentença transitada 
em julgado serão preservadas, ou se so-
mente por ação rescisória ou nos embargos 
à execução será possível desconstituir as 
referidas incorporações, conforme entendi-
mento do Supremo Tribunal Federal no RE 
com repercussão geral nº 730.462, julgado 
em 28/05/2015, r. Ministro Teori Zavascki, 
Plenário:

A decisão do Supremo Tribunal 
Federal declarando a constituciona-
lidade ou a inconstitucionalidade de 
preceito normativo não produz a au-
tomática reforma ou rescisão das de-
cisões anteriores que tenham ado-
tado entendimento diferente. Para 
que tal ocorra, será indispensável a 
interposição de recurso próprio ou, 
se for o caso, a propositura de ação 

Barroso, asseverando que: “Em relação à licença adotan-
te, não é possível fixar prazos diversos em função da ida-
de da criança adotada”.

O Sindicato acredita na revisão da mencionada Porta-
ria, na via administrativa, mas irá acompanhar a questão 
de perto e, caso necessário, irá ajuizar ação coletiva, pois 
os filhos maiores de 12 anos não podem ficar prejudica-
dos sem o convívio familiar da mãe adotante, especial-
mente nesse primeiro momento de adaptação, de suma 
importância para o sucesso da adoção.

Seguiremos informando o andamento do caso.

rescisória própria, nos termos do art. 
485 do CPC, observado o respectivo 
prazo decadencial (art. 495).

O Sindjus-DF tem-se articulado com 
outras entidades representantes dos servi-
dores do Poder Judiciário e do MPU para 
cobrar a necessidade de se respeitar as 
conquistas decorrentes de sentenças tran-
sitadas em julgado.

Será demonstrado também que os su-
cessivos planos de cargos e salários foram 
elaborados levando-se em consideração a 
então inquestionável possibilidade de in-
corporação dos quintos e a situação daque-
les que incorporaram à sua remuneração os 
ganhos decorrentes da permissão legal.

O Sindjus-DF ressalta que continuará 
lutando em todas as frentes em defesa dos 
direitos dos servidores do PJU e do MPU.

Mais do que nunca é necessário mo-
bilização, empenho, a coesão em torno 
das entidades representativas para lhes 
dar força e legitimidade para atuar con-
tra os ataques vindos do governo e do 
próprio Judiciário.
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O plenário do Senado Federal aprovou, na terça-feira (04/07), 
requerimento de urgência para a reforma trabalhista, contida no 
PLC 38/2017 e que altera mais de 100 pontos da CLT, acabando 
com direitos históricos da população brasileira. Com mais essa 
vitória do Palácio do Planalto, a proposta deve ser colocada em 
votação no plenário na próxima semana. 

As mudanças trabalhistas se tornaram a prioridade do go-
verno e, por isso, sua base aliada tem pressa em votar o PLC 
38. Com a falta de acordo em torno da reforma da Previdência 
(PEC 287/2016), que está parada na Câmara dos Deputados, o 
governo encontrou na reforma trabalhista a saída para agradar 
o setor empresarial e garantir um dos pilares de seu ajuste fiscal.

A pressa também se explica pela denúncia contra o presiden-
te da República, elaborada pelo Procurador-Geral da República, 
Rodrigo Janot. A preocupação é que o processo, em tramitação 

Governo 
apressa 
votação 

da reforma 
trabalhista

O Sindjus-DF disponibiliza em seu site 
(www.sindjusdf.org.br) uma carta aos senadores, 

pedindo que votem contra o PLC 38. 
Para participar da campanha, é só acessar, 

preencher os campos e enviar.

na CCJ da Câmara, avance e atrapalhe os planos do governo. 
A expectativa de Temer e sua base de apoio é aprovar a 

reforma trabalhista antes do início do recesso parlamentar, pre-
visto para 18 de julho. Da mesma forma, a reforma da Previdên-
cia também continua nos planos do governo. Por isso, é preciso 
manter a resistência e intensificar a luta, com forte unidade dos 
trabalhadores, servidores públicos, estudantes e movimentos 
sociais.

O Sindjus-DF ampliou, ainda mais, o seu convê-

nio com o Uniceub. A partir de agora, os servidores 

filiados que quiserem estudar no campus de Tagua-

tinga também terão desconto nas mensalidades. 

As vantagens serão para diversos cursos, como 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, 

Enfermagem, Engenharia Civil, Ciência da Compu-

tação, Jornalismo, Gestão Público, Psicologia, entre 

outros, e variam de 10% a 15%, se estendendo tam-

bém aos dependentes dos filiados. 

Sindjus-DF amplia convênio com o Uniceub
Para poder usufruir do desconto, o filiado tem que 

apresentar documento que comprove o vínculo ao Sind-

jus. O convênio prevê, ainda, que o estudante que se 

matricular durante a vigência do contrato (2º semestre 

de 2017 e 1º primeiro semestre de 2018) terá direito ao 

desconto previsto até o final do curso, desde que man-

tenha sua filiação ao Sindjus. 

Acesse o site do Sindjus e confira a tabela de 

cursos e descontos previstos no convênio.
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