Especial
Quintos
e 13,23%

Quintos na pauta do
STF do dia 30/05

É hora de aumentar
a pressão!

O Sindjus-DF convoca toda a categoria para comparecer à sessão ordinária do STF do dia 30 de maio
(quinta-feira), a partir das 14h, para acompanhar
o julgamento dos Embargos de Declaração no RE
638.115, que está novamente na pauta.
No dia 9 de abril, em reunião com representantes
do Sindjus-DF e das demais entidades que compõem
a Comissão dos Servidores do Poder Judiciário e do
MPU o ministro do STF, Gilmar Mendes, relator do
processo relativo aos Quintos (RE 638.115), informou que conversaria com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para que a matéria fosse colocada
em pauta ainda este semestre. Na ocasião, o grupo
apresentou argumentos e fundamentos técnicos favoráveis à manutenção dos quintos.

Boletim semanal - 25/04/2019

FILIADO À FENAJUFE

Importante lembrar que o Sindjus-DF lançou, em junho de 2017, forte campanha em defesa dos quintos e dos 13,23%. Foi
nessa época que os dirigentes deram início, em várias frentes, a uma jornada em defesa da coisa julgada e da segurança jurídica,
envolvendo audiências com autoridades do Poder Judiciário e do MPU, assembleias setoriais, gestões jurídicas, estudos técnicos,
distribuição de materiais informativos e publicitários, além de entrega de memoriais jurídicos, realização de atos, impetração de
mandados de segurança e o acompanhamento das sessões do STF e do STJ, onde quintos e 13,23% constavam na pauta.
Quem acompanha de perto o trabalho do nosso sindicato é testemunha da agenda movimentada que tem sido desenvolvida
para a manutenção das decisões judiciais transitadas em julgado e as administrativas proferidas há mais de cinco anos. O fato
é que, de forma histórica, o Sindjus-DF tem atuado em conjunto com diversas associações do PJU e MPU em uma verdadeira
força-tarefa para proteger um universo de servidores, ativos e inativos, no que diz respeito à manutenção dos quintos e ao reconhecimento definitivo dos 13,23%.
Este boletim traz um pouco desse histórico com objetivo de dar transparência ao que tem sido feito desde 2017 e conscientizar
sobre a importância de você integrar essa luta, atendendo aos chamados à mobilização, como a da sessão do dia 30 de maio.
Vamos todos ao STF em defesa dos quintos!

MOBILIZAÇÃO

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 autoridades 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 vários ministros. Além de apoios
importantes, conseguimos avanços significativos. 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.

A LUTA É CONJUNTA
E UNIFICADA
MEXEU COM O DIREITO DE UM,
MEXEU COM TODOS

