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FILIADO À FENAJUFE

Mobilização

AGENDA
DA SEMANA

Todos ao STF

Julgamento do RE 638.115 

(Quintos)

 O RE 638.115, que trata da incorporação dos quin-

tos referente ao exercício de função comissionada ou 

cargo em comissão entre abril de 1998 e setembro 

de 2001, está pautado para o dia 26 de setembro em 

sessão que ocorre no Plenário Físico do STF a partir 

das 14h.  O Sindjus-DF tem trabalhado arduamente há 

mais de dois anos pela manutenção dos quintos, reali-

zando, em conjunto com associações do Poder Judici-

ário e do MPU ampla e vigorosa campanha em defesa 

da coisa julgada e da segurança jurídica. É importante 

que os servidores compareçam à sessão. 

Todos ao Senado Federal

Votação da Reforma 
da Previdência na CCJ

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ), Simone Tebet (MDB-MS), marcou para o dia 

24/09, terça-feira, a partir das 10h, a votação do 

relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) com 

a análise das 77 emendas apresentadas em Plenário 

à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019.  

A previsão é que a discussão se prolongue pela tar-

de, mas que o texto seja entregue para debate em 

Plenário no mesmo dia.

O calendário: na terça-feira pela manhã, discussão 

e votação na comissão, e no período da tarde, vota-

ção e cinco dias corridos de novo prazo para alguma 

emenda de redação em Plenário para, na semana 

seguinte, já iniciar a votação em segundo turno.

O Sindjus-DF, que tem trabalho diuturnamente para 

amenizar os efeitos nocivos da Reforma da Previdên-

cia, convoca todos os servidores do Poder Judiciário 

e do MPU para participarem das atividades do Sin-

dicato no Senado Federal no dia 24 de setembro. 

Nos dias 23 e 24 pela manhã, o Sindjus-DF recebe-

rá os parlamentares no Aeroporto JK. Na terça-feira 

haverá corpo a corpo com os senadores dentro do 

Senado.

Todos ao STF
Julgamento do RE 565089 

(Data-base)

A partir das 9h30 desta quarta-feira, o STF retoma o julgamento da ação que pode garantir a fixação de uma data-base para o reajuste anual dos salários dos servidores. O recurso que está em julgamento no Supremo tramita na Justiça há 12 anos e pode esta-belecer um calendário único para todos os servidores públicos federais. A Diretoria do Sindjus-DF estará no STF acompanhando esse julgamento e convoca os servidores a marcarem presença, pois se trata de um momento histórico do interesse de todos nós.

Dia 24/09 (terça-feira)

Dia 25/09 (quarta-feira)

Dia 26/09 (quinta-feira)




