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Especial 
Data-Base

Todos Juntos pelo 
cumprimento da Data-Base 
no Serviço Público

FILIADO A FENAJUFE

O cumprimento da revisão geral anual dos salários dos servidores públicos integra, com desta-
que, a pauta de lutas do Sindjus-DF, que convoca toda a categoria para participar de ato conjunto 
nesta terça-feira (19/6), véspera da retomada do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 
565.089 (Data-Base) pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.

O ato começa às 14h, em frente ao Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão e segue, às 17h, para as proximidades do STF, onde começará uma 

vigília em prol da aprovação da Data-Base para os servidores públicos. 
O julgamento em questão está na pauta da sessão ordinária do dia 
20/06, com início previsto para às 14h. Servidores de vários estados 
estão sendo convocados.  

O ato é organizado pelo Fonasefe e Fonacate e contará com a parti-
cipação da Fenajufe e do Sindjus-DF, dentre outras entidades. 

Além da Data-Base, o ato é em defesa dos serviços pú-
blicos e pela revogação da EC - 95/16, que limita os gas-
tos com o funcionalismo.

É importante que os servidores do Poder Judiciário e do Ministério 
Público da União no Distrito Federal estejam presentes, demonstrando 
que essa luta pertence a todos nós. Em uma época onde somos ataca-
dos das mais variadas formas por um governo que insiste em nos ar-
rochar, retirar nossos direitos e nos culpar pela crise econômica, temos 
de promover a unidade.

O cumprimento da Data-Base possibilitará amenizar as perdas in-
flacionárias, que tem reduzido continuamente nosso poder de compra 
e qualidade de vida. Importante destacar que, segundo estudos enco-
mendados pelo Sindjus-DF, o índice de perdas salarias da nos-
sa categoria ultrapassa a casa dos 40%. Esse problema pode 
ser atenuado com o cumprimento da Data-Base, que vem sendo igno-
rada nos Três Poderes. E essa omissão nos custa caro!

Vamos à luta! A Data-Base é um 
direito constitucional de todos nós!



E-mail: atendimento@sindjusdf.org.br  

A data-base figura na ação que busca dar efetividade ao direito de revisão geral anual dos vencimentos, em análise 

no Recurso Extraordinário (RE) 565089, que tem repercussão geral suscitada, o que fará que a decisão que saia deste 

processo alcance todas as demais ações em torno do tema. O recurso a ser analisado pelo STF foi  interposto pelos ser-

vidores públicos do estado de São Paulo em 2007. Eles buscam o reconhecimento do direito à indenização a ser fixada, 

pelos danos decorrentes pela omissão do governo estadual em remeter à Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto 

de lei implementando a revisão anual de remuneração, prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal. 

O julgamento foi suspenso em 2014 por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, já tendo sido computados os 

votos dos ministros Marco Aurélio (relator), Carmen Lúcia e Luiz Fux favoravelmente ao Recurso. Já os ministros Gilmar 

Mendes, Rosa Weber, Roberto Barroso e Teori Zavascki – posteriormente substituído por Alexandre Morais, que não vo-

tará na quarta-feira (20) - foram contrários à garantia da data-base. 

Como está o julgamento?

Quadro da programação oficial do ato
19/06 (Brasília):

14h – ato em frente ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pela abertura das negociações 
da pauta salarial 2018, revogação da EC 95 e Defesa dos serviços públicos.

17h – ato em frente ao STF (Praça dos Três Poderes), com vigília.

20/06 (Estados):
Atos e vigílias nos estados, em frente aos TRFs e/ou Justiça Federal, 

para acompanhar julgamento da revisão salarial no STF.


