
O ministro Celso de Mello (STF), no dia 23, deferiu 

liminar em favor de filiado aposentado do Sindus-

-DF pela manutenção dos quintos incorporados. A 

vitória foi do Jurídico do nosso sindicato e fortalece 

nossa campanha, uma vez que Celso de Mello 

defendeu a coisa julgada e a segurança jurídica.

Servidores lotam assembleia do STJ (23/8) e se comprometem a ajudar na sensibilização dos ministros do tribunal  

O ministro Ricardo Lewandowski (STF), no 

dia 24/8, relatou que, em razão da coisa 

julgada e decisões administrativas com 

mais de cinco anos, os quintos são direito 

adquirido dos servidores. Em relação aos 

13,23%, frisou que o Art 6º da Lei 13.317/16 

foi negociado entre os Três Poderes.

Em favor da 
coisa julgada, da 
segurança jurídica 
e contra a retirada 
de direitos

FILIADO À FENAJUFE
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““Temos condições sim de 
vencer essa ação (quintos), 

precisamos fazer um amplo 

debate e desenvolver as 
ações junto aos gabinetes”, 

“

Ibaneis Rocha, 
advogado

Em breve:
 Campanha de 

atualização 

O presidente do STM, ministro José Coêlho Ferreira,  informou, em relação 

aos quintos, que vai vai seguir o que os demais tribunais superiores seguirem.
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Conselho de Delegados, reunido no dia 22, definiu a jornada de lutas aprovada pela 

Diretoria no dia 23: Realizar assembleias setoriais; Realizar reuniões com ministros e 

presidentes de tribunais; Realizar ato próprio no STF; Participar de atos da Fenajufe e 

do Fonasefe contra a retirada de direitos; Sugerir à Fenajufe convocar paralisação na-

cional no dia da votação dos Embargos de Declaração ao RE 638.115/CE; Acompanhar 

emendas parlamentares referentes ao Orçamento da União no Congresso; Intensifica-

ção as palestras sobre reforma previdenciária, terceirização e desmonte da JE.

Setorial do TST (24/8) esclarece 

dúvidas e contagia servidores 

contra retirada de direitos

Sindjus combate o desmonte da Justiça Eleitoral em audiências públicas na Câmara. O coordenador-geral Costa Neto convocou o Legislativo a atuar contra esse rezoneamento e em favor dos servidores e da população mais humilde, que terá seu acesso à Justiça negado.

O DG do TST, Gustavo Caribé, afirmou ao 

Sindjus-DF que, por enquanto, não há orientação 

do STF sobre retirada dos quintos


