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Siga o Sintrajud nas redes 
sociais: facebook.com/Sintrajud

twitter.com/Sintrajud
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O Supremo Tribunal Federal 
agendou para 25 de setembro 
dois julgamentos decisivos para 
a categoria. Estarão em pauta, 
pela manhã, o Recurso Extra-
ordinário 565089 (que discute 
o direito do funcionalismo a in-
denização pelo descumprimento 
da data-base) e, à tarde, os em-
bargos de declaração no Recur-
so Extraordinário 638115/CE 
(que visam preservar o direito 
aos quintos incorporados por 
servidores que exerceram fun-
ção comissionada ou cargo em 
comissão de abril de 1998 a se-
tembro de 2001).

O que está em jogo é a “econo-
mia” que o governo quer fazer 
às custas dos trabalhadores. E a 
cúpula do Judiciário tem se ali-
nhado ao Executivo e ao Legis-

lativo, no “pacto” sugerido 
por Dias Toffoli, para avançar 
nos ataques.

Por isso, é fundamental a 
mobilização de toda a catego-
ria em defesa dos colegas que 
incorporaram os quintos há 
mais de 15 anos, muitos com 
decisões judiciais transitadas 
em julgado. Essa é uma luta em 
defesa da segurança jurídica, 
do princípio da coisa julgada 
e da irredutibilidade salarial. 
Só em São Paulo, quase 2.000 
colegas estão ameaçados de 
redução salarial a partir de 
outubro porque o Conselho da 
Justiça Federal decidiu anteci-
par-se ao julgamento no STF 
e determinou a suspensão do 
pagamento da parcela referen-
te ao período de 1998 a 2001 a 

partir da folha de outubro.
As assessorias jurídicas da 

Fenajufe e do Sintrajud atuam 
no Superior Tribunal de Justi-
ça para obter liminar que sus-
penda os efeitos da decisão do 
CJF até que sejam julgados os 
embargos.

Se legalizar a redução salarial, 
o Supremo estará abrindo o ca-
minho para que outros direitos 
sejam desrespeitados.

Todos ao ato no dia 22/8!

Em 22 de agosto será realiza-
do o primeiro ato em defesa da 
preservação dos salários. O pro-
testo vai reunir toda a categoria 
e preparar a mobilização orga-
nizada pela Fenajufe no dia dos 
julgamentos no STF.

A diretoria do Sintrajud orien-
ta aos trabalhadores que conta-
tem amigos da ativa e aposenta-
dos, convidando-os a participar 
dos atos, e para organizar reu-
niões de esclarecimento e for-
talecimento da mobilização, em 
cidades-pólo no estado.

DIREITOS

Organizar a luta pelos quintos 
e a data-base

Julgamentos dos dois processos estão marcados para 
25/9 no STF; mobilização vai pressionar ministros contra 

redução salarial e pela revisão anual dos salários.
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Assembleia no TRF, dia 31/7.
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dia Renata de Morais Araújo, Maurício Rezzani, Marcus da Silva Vergne, Antonio Carlos Lauriano da Silva, Henrique 
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Acompanhe o SINTRAJUD nas redes sociais: @sintrajud

22 DE AGOSTO: 
Ato contra a 

redução salarial!
Quintos e data-

base são direitos!

14h, no TRF (Av. 
Paulista, 1842).

Para evitar a aberração ju-
rídica da redução salarial e o 
enterro do princípio da coisa 
julgada, todos os colegas da 
categoria estão sendo chama-
dos a se manifestar também 
por meio do abaixo-assinado 
em defesa dos quintos.

Por deliberação da assem-
bleia realizada no dia 31/7 no 
TRF, o documento está dispo-

nível em papel e eletronica-
mente, no site do Sindicato 
(www.sintrajud.org.br).

A partir do dia 22 de agosto 
também será disponibilizado 
no site do Sintrajud uma nova 
mensagem eletrônica aos mi-
nistros do Supremo para co-
brar o cumprimento da Cons-
tituição e impedir a redução 
salarial para cerca de 50 mil 
colegas em todo o país caso os 
quintos sejam cassados. Em 
São Paulo, dos cerca de 18 mil 
trabalhadores do Judiciário 
Federal no Estado, 4.928 cole-
gas correm o risco de perder 
os quintos incorporados no 
período referido se o Supremo 
seguir com a sandice propos-
ta por Gilmar Mendes, relator 
do processo (2.800 no TRT-2; 
1.968 na JF e TRF; e 160 cole-
gas na Justiça Eleitoral).

Por outro lado, o presidente 

do STF, Dias Toffoli, sentou em 
cima do processo que garante 
a indenização pelo desrespeito 
constitucional à revisão anual 
de salários, enquanto estamos 
sem perspectiva de reajuste 
devido à Emenda Constitucio-
nal 95. E o presidente do STF 
ainda se colocou como apoia-
dor da ‘reforma’ da Previdên-
cia, num escândalo em relação 
ao papel da Corte que será 
chamada a julgar as inconsti-
tucionalidades da “Nova pre-
vidência” de Bolsonaro.

Ou seja, estamos diante do 
cenário de não ter reajuste, co-
legas terem salários reduzidos 
e nossos vencimentos ficarem 
congelados até 2036. A hora 
de reagir é agora. É impor-
tantíssimo construir uma forte 
mobilização para pressionar 
os ministros do STF para que 
cumpram a Constituição.

Assine o abaixo-assinado em 
defesa dos quintos 

Alerte seus colegas

Documento está disponível no site do Sindicato


