
O Sindjus-DF lançou, em junho, for-
te campanha em defesa dos quintos e 
dos 13,23% e intensificou a mobilização 
a partir de 10 de agosto, quando o STF 
publicou o acórdão que rejeitou os em-
bargos de declaração no RE 638.115, 
cujo relator é o Ministro Gilmar Men-
des, considerando ilegais as incorpo-
rações de quintos referentes às FCs e 
CJs exercidos entre a vigência da Lei 
nº 9.624/1998 e a da MP nº 2.225-
45/2001. Todos os esforços estão sendo 
desprendidos para fazer os enfrenta-
mentos necessários. 

Os dirigentes deram início, em vá-
rias frentes, a uma jornada em defesa 
da coisa julgada e da segurança jurídica, 
envolvendo audiências com autoridades 
do Poder Judiciário e do MPU, assem-
bleias setoriais, gestões jurídicas, estu-
dos técnicos, distribuição de materiais 
informativos e publicitários, além de en-
trega de memoriais jurídicos, realização 
de ato e greve. Enfim, todos os meios 
que puderam ser utilizados para frear 

esse ataque do ministro Gilmar Mendes 
foram e estão sendo utilizados.

 Quem acompanha de perto o traba-
lho do nosso sindicato é testemunha da 
agenda movimentada que tem sido de-
senvolvida para reverter o fato de o STF 
ter ignorado decisões judiciais transita-
das em julgado e também administra-
tivas proferidas há mais de cinco anos. 
Este boletim traz um pouco desse his-
tórico com objetivo de dar transparência 
ao que tem sido feito e conscientizar so-
bre a importância de você integrar essa 
luta, atendendo aos chamados à mobi-
lização.  

União e ação são duas palavras cha-
ves para definir essa empreitada. 

Há meses, o Sindjus-DF tem atuado 
em conjunto com diversas associações 
do PJU e MPU numa verdadeira força-ta-
refa para proteger um universo de servi-
dores, ativos e inativos, que já incorpo-
raram os quintos. E essa é uma luta mais 
abrangente, pois atropelando os quintos, 
o Supremo, sem dúvida, vai querer atro-
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pelar os 13,23% e outros direitos. 
E o compromisso desse sindicato é 

exclusivamente com a categoria. É em 
defesa do coletivo de servidores que os 
dirigentes têm procurado ocupar todos 
os espaços possíveis para levantar essa 
bandeira. 

Nas últimas semanas, em razão dos 
Embargos no RE 638.115 estarem na 
pauta em lista do Plenário da Suprema 
Corte, os coordenadores têm reforçado 
as visitas aos gabinetes do STF e acom-
panhado as sessões plenárias, fazendo 
as articulações necessárias, sempre 
acompanhados de advogados. 

Muitos têm salientado a grandiosi-
dade e organização desse trabalho, que 
tem sido realizado de forma contínua, 
crescente e incansável. A nossa resis-
tência é o que tem permitido avanços 
importantes, como angariamento de 
apoios e decisões favoráveis. Precisa-
mos fortalecer nossa união e continuar 
atuando em prol dessa causa que diz 
respeito a todos nós.

Nenhum
direito 

a menos!



Sindjus e Associações
Trabalho intenso 

Com o presidente do TST, ministro Ives Gandra 

Com a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz

Com o ministro do STF Marco Aurélio 

Com o diretor-geral do STF, Eduardo Toledo 

Com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge 

Com o presidente do STM,
José Coêlho Ferreira 



Com o presidente da ANPR, José Robalinho 

Com o ministro do STF Ricardo Lewandowski 

No Plenário do STF
Com o ministro do STF Dias Toffoli 

Com o presidente do TJDFT, Mário Machado 

Com o ministro do STF Luiz Fux

Avanços significativos: 

Celso de Melo

O Sindjus-DF, por meio de 
seu escritório jurídico con-
seguiu liminar favorável do 
ministro do STF Celso de 
Mello ao filiado Francisco 
de Assis Lima no tocante 
aos quintos incorporados.

 

Vital do Rêgo

O TCU, em julgamento, 
acolhendo o voto do minis-
tro Vital do Rêgo, manteve 
a incorporação dos quintos 
na aposentadoria à filiada 
do Sindjus-DF Maria de Fá-
tima da Costa Dezan.

 

Raquel Dodge

A exemplo de Rodrigo Ja-
not, a PGR, Raquel Dodge, 
encaminhou, aos ministros 
do STF, memorial em defesa 
dos quintos concedidos por 
meio de decisão transitada 
em julgado ou por decisão 
administrativa.

 Plenário Virtual 

Assim que o ministro Gil-
mar Mendes pautou o RE 
638.115 no plenário virtual 
do STF, o Jurídico do Sind-
jus-DF requereu oficialmen-
te a retirada da matéria do 
ambiente eletrônico. A ma-
nifestação foi acatada. 
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No julgamento dos Embargos no RE 638.115, vamos para o Plenário do STF com a consciência de 
que tudo o que podíamos ter feito pela manutenção dos quintos, fizemos. Somos o sindicato mais atuante 
nessa questão. Ocupamos todos os espaços possíveis. Uma ampla campanha de sensibilização de auto-
ridades e conscientização de servidores está sendo realizada há meses, com resultados concretos. Em 
um trabalho inédito e de unidade absoluta, junto com associações e servidores, entregamos memoriais 
e falamos com muitos ministros. Além de apoios importantes, conseguimos avanços significativos (vide 
quadro na página 3). No entanto, temos de permanecer unidos e em ação, fazendo tudo o que está ao 
nosso alcance para manter os quintos, os 13,23% e o respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 

MOBILIZAÇÃO 

A LUTA É CONJUNTA 
E UNIFICADA 

MEXEU COM O DIREITO DE UM, 
MEXEU COM TODOS 

Assembleia Setorial do STJ

Assembleia Setorial do TST

Assembleia Setorial do TJDFT


