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7º Congresso
vem aí!

A presidente do STJ, Laurita Vaz, informou que analisa 

aguardar decisão definitiva do STF sobre os quintos. 

Na semana em que celebramos a indepen-
dência do Brasil, o Sindjus-DF levanta, ainda 
mais alto, a bandeira de um Judiciário e MPU 
independentes, com autonomia  administrativa 
e financeira. Somente com a efetivação dessa 
independência, garantida pela Constituição e 
em Lei, o Poder Judiciário e o MPU deixarão de 
ser reféns do Poder Executivo, que insiste em 
cortes orçamentários arbitrários, ferindo os di-
reitos dos servidores e o acesso dos brasileiros 
à Justiça.

Celebrar a independência do Brasil é lutar 
pelo fortalecimento das instituições republica-
nas e em defesa de um Estado Democrático de 
Direito. Dessa forma, o PJU e o MPU devem dar 
o exemplo e cultivar o respeito à coisa julgada 
e à segurança jurídica. Na semana da Pátria, o 
Sindjus-DF exalta a luta por um serviço público 
de qualidade, contra a retirada de direitos dos 
trabalhadores e pela ampliação da Justiça.

Enquanto houver ataques contra direitos, 
bem como o sucateamento do Poder Judiciário 
e do MPU e um Poder dominando os outros, a 
independência do Brasil não terá se realizado.

Independência ou luta

O presidente do TST, Ives Gandra, informou que tem discutido a situação dos quintos com os demais ministros do tribunal e o fará também com outros presidentes de Tribunais Superiores.
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O coordenador-geral do SINDJUS-DF Costa Neto e os representantes da 

ASMPF (Sueli Masala), da ASSTJ (Wite Vilela) e da ASEMPT (Adeline Castilho) par-

ticiparam, nesta quinta-feira (31/7), de reunião com o subprocurador da República 

Brasilino Pereira dos Santos, para tratar dos 13,23%.

Brasilino foi designado para proferir parecer do MPF ao Pedido de Uniformiza-

ção de Interpretação de Lei (PUIL) nº 60/RN, que tramita no STJ, cujo relator é o 

ministro Gurgel de Faria. O pedido em questão discute justamente a possibilidade 

de garantir o direito ao reajuste de 13,23%, em razão da Vantagem Pecuniária 

Individual (VPI) instituída pela Lei n. 10.698/2003.

TCU garante incorporação 
dos quintos de aposentada 
filiada ao Sindjus-DF

O TCU, em julgamento, acolhendo o voto 
do ministro relator Vital do Rêgo, acatou 
pedido no sentido de manter a incorpora-
ção dos quintos na aposentadoria à filiada 
do Sindjus-DF Maria de Fátima da Costa 
Dezan. Foi fundamental para a decisão 
o fato da incorporação de quintos pelos 
servidores do Judiciário e do MPU estar 
amparada por decisão judicial transitada 
em julgado, proferida nos autos da Ação 
Ordinária 2005.34.00.012.112-9, ajuizada 
pelo Sindjus-DF. O relator também destacou 
que o RE 638.115 aguarda julgamento de 
diversos embargos de declaração, entre 
eles, o do Sindjus-DF e o do Procurador 
Geral da República.

Assembleias-setoriais a todo vapor

O Sindjus-DF continua mobilizando e conscientizando os servidores 

dos tribunais, por meio de assembleias-setoriais, sobre os quintos 

e 13,23%. A campanha em defesa da coisa julgada e da segurança 

jurídica está estampada em camisetas e cordões de crachá, além de 

cartazes. O objetivo é dar o máximo de visibilidade a essa luta que visa 

sensibilizar ministros e autoridades do Judiciário e do MPU.

No dia 30/8, foi a vez dos servidores do TJDFT participarem do 

calendário de assembleias-setoriais, que já passou pelo STJ e TST. Fique 

atento às próximas assembleias e participe!

Os dirigentes do Sindjus-DF 
solicitaram ao DG que o TRF1 
aguarde o julgamento definitivo 
de todos os recursos interpostos 
no RE 638115/CE antes de adotar 
qualquer medida relativa aos 
quintos. O DG informou que o tri-
bunal encaminhou ofício à presi-
dente do CJF, ministra Laurita 
Vaz, consultando como proceder 
em relação a essa questão e que 
aguardará posicionamento oficial 
do Conselho da Justiça Federal.


