
 

1 
______________________________________________________________________________________	

SAF Sul, Quadra 02, Bloco “D”, Sala 402, Ed. Via Esplanada, CEP 70.070.600, Brasília-DF 
Telefax: 61.3224.9562/3225.9975/3223.4066 – E-mail: contato@ibaneis.adv.br Home Page www.ibaneis.adv.br 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR ROBERTO BARROSO, DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

ADI 6367 

 

 

 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO 

PÚBLICO DA UNIÃO DO DISTRITO FEDERAL – SINDJUS/DF, entidade de 

representação sindical, inscrito no CNPJ sob o nº 26.446.781/001-36, com sede 

em Brasília-DF, no SDS, Ed. Venâncio V, salas 110-114, CEP: 70393-900, vem, na 

forma de suas disposições estatutárias, por intermédio de seus advogados 

legalmente constituídos, com escritório profissional localizado no SAF Sul, 

Quadra 2, Bloco D, Sala 402, Edifício Via Esplanada, Brasília-DF, onde recebem 

avisos e intimações, com o devido respeito e acatamento à digna presença de 

Vossa Excelência, apresentar, com fundamento no artigo 138, do Código de 

Processo Civil1, PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE, nos autos do 

processo em epígrafe, pelos fatos e fundamentos a seguir delineados. 

                                                
1 CPC: “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema 
objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício 
ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação 
de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, 
no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”. 
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I – DO PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE 

O SINDJUS/DF congrega os servidores públicos do Poder Judiciário e 

do Ministério Público da União e pretende ingressar na qualidade de amicus 

curiae na presente demanda, prezando pela pluralização do debate 

constitucional, uma vez que os artigos 4º; 11; 19, § 1º, I; 20, IV; 23; 26; e 35, I, “a”, 

da Emenda Constitucional nº 103/2019, e o artigo 1º da Portaria nº 2.963, editada 

pelo Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 

em 03 de fevereiro de 2020, cuja inconstitucionalidade se objetiva declarar, 

atingem diretamente seus filiados aposentados e pensionistas. 

Explica-se: no bojo da ADI 6367, a Associação Nacional Dos Auditores 

Da Receita Federal Do Brasil (UNAFISCO NACIONAL) suscita 

inconstitucionalidades formais que teriam ocorrido durante o processo 

legislativo da Reforma da Previdência (EC nº 103/2019), como a ausência de 

votação da proposta de emenda à Constituição em dois turnos no Senado 

Federal, o que viola o devido processo legislativo; bem como 

inconstitucionalidades materiais, como as instituições da alíquota progressiva no 

âmbito do Regime Próprio de Previdência Social e da alíquota extraordinária, e a 

violação aos princípios contributivo, da contrapartida/correspondência, da 

solidariedade, da isonomia, da vedação do confisco, da proporcionalidade e da 

irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos. 

Dessa maneira, tendo em vista que esta ADI versa sobre alterações 

introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência) 

aplicáveis a todos os servidores públicos federais aposentados e pensionistas, 
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resta claro o interesse dos servidores públicos integrantes do Poder Judiciário e 

do Ministério Público da União do Distrito Federal no julgamento da demanda.  

Destarte, é incontestável a legitimidade do SINDJUS/DF para intervir 

como amicus curiae na presente ação direta de inconstitucionalidade, a fim de 

defender o interesse de seus associados, diante da: (i) evidente relevância da 

matéria; (ii) representatividade do sindicato ora postulante, nos termos do art. 

7º, da Lei nº 9.868/992; e (iii) existência de prazo para a apresentação de 

informações pelas autoridades das quais emanou o ato normativo impugnado. 

Por todo o exposto, o SINDJUS/DF requer seja deferido seu ingresso 

como amicus curiae na presente demanda, bem como que todas as intimações 

sejam realizadas em nome do advogado Marlúcio Lustosa Bonfim, inscrito na 

OAB/DF sob o nº 16.619. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Brasília-DF, 23 de abril de 2020. 

 
 

MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM 
OAB/DF 16.619 

ISADORA RODRIGUES DE MENEZES 
OAB/DF 44.871 

 
 

MARIANA OZAKI MARRA DA COSTA 
OAB/DF 17.629/E 

 

                                                
2 Lei nº 9.868/99: “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de 
inconstitucionalidade. (...) §2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade 
dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir observado o prazo fixado no parágrafo 
anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.”. 
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