
DATA-BASE JÁ!
Servidores Públicos de todo o país, a 

hora é de luta e mobilização! 

Nesta terça-feira, 19, nossa 
Jornada de Lutas começa 

no MPOG, às 14 horas!

Vamos exigir a abertura de negociação da nossa 
pauta salarial, ignorada pelo governo. Vamos 
lutar por nosso direito, pela revogação da EC 
95/16, que só trouxe sofrimento ao povo 
brasileiro e desmonte do serviço público. 
Educação, Saúde e o Judiciário já não atendem a 
população como deveriam fazer. Sem serviço 
público, não existe cidadania. Sem cidadania, 
morre a democracia!



Já às 17 horas no STF vamos lutar por uma decisão favorável ao 
nosso direito de data-base! Na quarta-feira, 20, o Supremo retoma 
a votação do Recurso Extraordinário (RE) 565089, interposto pelos 
servidores públicos do estado de São Paulo em 2007, onde a 
Fenajufe e outras entidades nacionais de servidores federais estão 
habilitadas como parte interessada, pela repercussão do tema nas 
categorias que representam. O momento exige mobilização ampla e 
intensificada. 

Na ação, os servidores paulistas 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), Cármen 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 votará na quarta-feira, 
20 - foram contrários à garantia da data-base. A decisão, agora, 
será pelos votos dos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, 
Celso de Melo e Edson Fachin. 

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. 

CALENDÁRIO DE LUTA


