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Ofício n° 497/2022/SINDJUS/DF                        

 Brasília, 20 de setembro de 2022. 

 

A Sua Excelência o Senhor  
Ministro Ricardo Lewandowski 
Supremo Tribunal Federal   
Brasília -DF 
 

 

Assunto: Requerimento para retirada das ADI's 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 
6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385 e 6.916 do Plenário Virtual 
 

 

 

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU - 

SINDJUS/DF, entidade de classe de primeiro grau, regularmente constituída e 

única representante dos servidores do Poder Judiciário e MPU no DF e das 

Justiças Federal e Eleitoral do AC/RO/RR, inscrita no CNPJ sob o nº 

26.446.781/0001-36, por meio de seu coordenador-geral abaixo assinado, vem, 

mui respeitosamente, solicitar sua apreciação e providências para 

formulação de PEDIDO DE DESTAQUE nas Ações de Declaração de 

Inconstitucionalidade em epígrafe, objetivando a retirada dos autos da 

sessão de julgamento em plenário virtual, transferindo-os para o plenário 

presencial, nos termos abaixo especificados. 

 

As referidas ADIs questionam, em apertada síntese, dispositivos 

que instituem contribuição previdenciária extraordinária e alíquotas 

progressivas a diversas categorias, entre elas, a dos servidores do Judiciário e 

Ministério Público da União. 

 

Como cediço, as questões atinentes à Reforma Previdenciária 

são deveras complexas e, portanto, merecedoras de amplo debate e cuidadosa 
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avaliação por todos os segmentos da sociedade, sendo que, em face dos 

normativos combatidos, a Suprema Corte foi provocada a se manifestar quanto 

à constitucionalidade ou não das medidas aprovadas pelo Legislativo e 

sancionadas pelo Presidente da República. 

 

Não obstante a grande relevância dos temas tratados nas 

referidas ADIs (6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 

6.384, 6.385 e 6.916), o Excelentíssimo relator, ministro Roberto Barroso, 

submeteu ao plenário virtual o julgamento do mérito destas ações. 

 

Ocorre, Excelência, que o rito previsto para os julgamentos em 

plenário virtual pode prejudicar, a nosso ver, o debate e os esforços das partes 

em demonstrar o alcance prejudicial aos servidores e contribuintes da 

Previdência Social. 

 

Ademais, temos como justificativas para a submissão do 

julgamento em sessão presencial, o abaixo exposto: 

 

i. Tema de extrema relevância, reconhecida pelo próprio 

relator Ministro Roberto Barroso, em decisão monocrática 

na ADI 6271, proferida em 14/09/2022; 

 

ii. A natureza e classe das ADIs em comento não constam, 

de forma literal, do rol disposto no art. 21-b, do Regimento 

Interno do STF, para remessa ao plenário virtual; 

 

iii. Por ocasião do referendo da decisão que negou a medida 

cautelar pleiteada (ADI 6271), no dia 25/06/2022, Vossa 

Excelência formulou pedido de destaque, cujo conteúdo e 
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argumentações são plenamente aplicáveis, ainda mais, no 

momento da apreciação do mérito das ações. 

 

Considerando as manifestações acima, vimos, encarecidamente e 

respeitosamente, requerer os préstimos de Vossa Excelência para formular 

PEDIDO DE DESTAQUE, nos moldes do art. 4º, da Resolução STF nº 

642/2019, abaixo transcrito. 

 

Art. 4º Não serão julgados em 
ambiente virtual as listas ou os 
processos com pedido de destaque 
feito: 
 
I - por qualquer ministro; 

 

Em nome de toda a categoria dos servidores do Poder Judiciário 

e do MPU, agradecemos antecipadamente a devida apreciação e atendimento 

de nosso pleito. 

 

Nestes Termos, 

P. Deferimento. 

 

 

                   
JOSÉ RODRIGUES COSTA NETO 
Coordenador-Geral SINDJUS/DF 

 


