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Realizado em maio, um dos principais fóruns deliberativos da categoria debateu 

a conjuntura e aprovou as lutas do próximo período. Sindicato realizará, nos dias 

15, 16 e 17 de setembro, congresso extraordinário para finalizar a votação das 

propostas de alteração estatutária e de resoluções.   Página 4 e 5  

7º Congresso do Sindjus-DF destaca importância da luta 

unificada contra as ameaças aos servidores  
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Sindjus-DF elege novo 
Conselho de Delegados Sindicais

O primeiro semestre de 2017 foi cheio de ações do Sindjus-
-DF. Nos dias 4 e 5 de abril, foram eleitos os novos delegados 
sindicais de base, para o biênio 2017/2019. Ao todo são 70 
delegados, escolhidos de forma direta e democrática pelos 
servidores filiados ao sindicato, durante processo de votação 
ocorrido nos locais de trabalho e também na sede do sindica-
to. A posse dos eleitos ocorreu no dia 7 de abril.

A eleição contou com expressiva participação da categoria, 
que atendeu ao chamado do Sindjus para eleger os colegas 
de sua preferência em cada local de trabalho. Esta foi a mais 

participativa de todas as eleições para delegados sindicais, 
considerando o número de filiados que votaram, alcançando 
a expressiva marca de quase dois mil eleitores.

Com mandato de um ano e meio, o delegado é o elo entre o 
Sindjus e a base. Representa o sindicato em cada local de 
trabalho, levando sugestões e propostas para o encaminha-
mento das lutas da categoria. É por meio desse represen-
tante que os assédios dos chefes, as precárias condições de 
trabalho em cada setor e os conflitos em geral são levados, 
de forma mais rápida e precisa, à direção do sindicato.
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O Sindjus-DF quer melhorar, ainda mais, a comunicação com todos os seus filiados. Compreendendo que a comunica-

ção direta é a melhor maneira de levar aos servidores as ações que vem desenvolvendo em defesa dos seus direitos, 

o sindicato tem investido em novas ferramentas para manter a categoria bem informada. Por isso, solicita que todos 

atualizem seus dados cadastrais, informando endereços de e-mails, telefones (fixo e celular) e whatsapp. 

ATUALIZE SEUS DADOS

A atualização pode ser feita pelo site ou em contato diretamente com o SAF, no telefone 3212-2613

Organização e luta para 
barrar reformas

A primeira reunião do novo Conselho de Delegados Sindicais 
aconteceu no dia 5 de maio, na sede da Fenajufe. Nela, os inte-
grantes trataram de várias pautas importantes, como a participa-
ção na luta contra as reformas impostas pelo governo federal, a 
forma de funcionamento do colegiado e o preenchimento, pelos 
suplentes, de vagas na diretoria do sindicato, conforme disposi-
ção estatutária.

Entre os encaminhamentos, foi aprovada a criação de comissão 
para redigir a proposta de Regulamento Interno do Conselho. 
Os delegados definiram ainda que as reuniões ordinárias serão 
sempre às sextas-feiras, às 17h, com frequência a ser estabele-
cida no Regulamento.

Para facilitar a comunicação entre o Conselho de Delegados 
Sindicais e a direção do sindicato, foram criados grupos de 
e-mails e de Whatsapp, destinado às discussões entre os inte-
grantes do Conselho. 

Atentos à agenda de mobilização que vem sendo promovida pelo 
sindicato contra as reformas previdenciária e trabalhista, os dele-
gados também aprovaram se somar às atividades, fortalecendo a 
luta da categoria. Foram formadas comissões entre os integran-
tes do Conselho para contribuir com os trabalhos no Aeroporto 
de Brasília e no Congresso Nacional, junto aos parlamentares, 
solicitando que votem contra a PEC 287/2016. Além disso, aju-
daram o sindicato a mobilizar a categoria para as manifestações 
e paralisações realizadas nos últimos meses. 
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7º Congresso do Sindjus-DF reafirma a
luta por mais direitos e contra as reformas

O 7º Congresso do Sindjus, realizado de 19 a 
21 de maio, no Hotel Nacional, reuniu aproxi-
madamente 100 servidores do Judiciário Fede-
ral e do MPU. Com o lema “Na luta por mais 
direitos”, um dos principais fóruns deliberativos 
da categoria no Distrito Federal reafirmou o 
compromisso do sindicato com as mobiliza-
ções contra as reformas do governo federal, 
em tramitação no Congresso Nacional; e a 
atuação, em conjunto com a Fenajufe e demais 
sindicatos de base, por mais direitos e avanços 
para a categoria.

Na abertura do evento, na noite do dia 19, o 
coordenador geral Costa Neto fez a saudação 
aos participantes, destacando o momento de 
crise institucional, que atinge setores do go-
verno e do parlamento, e as consequências 
nefastas para a população brasileira. Segundo 
ele, os servidores do Judiciário Federal e do 
MPU têm a tarefa de reforçar as mobilizações 
do conjunto do funcionalismo para derrotar as 
reformas em curso, que ameaçam direitos his-
tóricos da população. 

“Temos que ter consciência do nosso papel 
como agentes transformadores da sociedade. 
Temos o desafio de fortalecer as mobilizações 
e derrotar a política desse governo. Mobilizar 

para derrotar as reformas da Previdência e 
trabalhista e outros projetos que surgirão e 
que retirem os nossos direitos”, ressaltou 
Costa, na abertura.

Unidade para superar 
ataques do governo
Ainda no primeiro dia do 7º Congresso, os 
delegados e observadores puderam assis-
tir ao painel de conjuntura, apresentado pelo 
presidente da Anfip (Associação Nacional dos 
Auditores da Receita Federal), Vilson Romero; 
e pelo cientista político e pesquisador da Audi-
toria Cidadã da Dívida, Rodrigo Ávila.

O auditor fiscal e também jornalista Vilson Ro-
mero ressaltou a crise que toma conta do ce-
nário político. As delações da operação Lava 
Jato envolvendo o centro do governo de Michel 
Temer, além das reformas impostas pelo Pa-
lácio do Planalto, para ele exigem respostas 
urgentes da população brasileira, com unidade 
do conjunto da classe trabalhadora.

O representante da Auditoria Cidadã da Dívi-
da abordou, especialmente, as escolhas dos 
sucessivos governos de economizar dinheiro, 
cortando investimentos em diversas áreas, 

para seguir pagando juros da dívida pública, 
o chamado superávit primário. Pontuando, 
ainda, que os governos anteriores também 
já aplicavam o ajuste fiscal em curso, apro-
fundado pelo governo Temer. Para ele, tra-
balhadores celetistas e servidores públicos 
seguem com os mesmos desafios de unificar 
a luta para barrar as propostas que ameaçam 
direitos sociais, trabalhistas e previdenciários.

Desfiliação da CUT
Na plenária final, os delegados aprova-
ram, por ampla maioria, referendar a des-
filiação do sindicato à Central Única dos 
Trabalhadores (CUT). A votação deste 
ponto da pauta aconteceu seguindo deci-
são de assembleia geral realizada no dia 
24 de agosto do ano passado, de subme-
ter a desfiliação da CUT, já aprovada em 
assembleias anteriores, ao plenário do 7º 
Congresso. 

O coordenador do Sindjus-DF Costa Neto 
fez a defesa pela ratificação da saída do 
sindicato da central. Durante os debates, 
foi incluída na resolução a determinação 
para que o Sindjus não se filie a nenhuma 
outra central sindical.
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Os delegados do 7º Congresso do Sindjus-DF decidiram realizar 

um novo congresso extraordinário para finalizar a votação das 

propostas de alteração estatutária e de resoluções. A decisão 

permitirá vencer toda a pauta previamente definida para o evento.

No 7º Congresso, o plenário votou parte das propostas de mu-

dança do estatuto do sindicato. Para que outros temas urgentes 

possam ser debatidos, os delegados avaliaram que a melhor al-

ternativa seria transferir o restante das propostas para outro mo-

mento de deliberação.

Assembleia geral realizada no dia 29 de junho aprovou convocar 

o congresso extraordinário para os dias 15, 16 e 17 de setembro e 

também referendou as propostas já aprovadas no 7º Congresso. 

A assembleia geral definiu, ainda, as regras para o congresso de 

setembro. Assim, não será aberto prazo para apresentação de 

novas propostas e teses. A comissão organizadora do 7º Con-

gresso conduzirá os trabalhos do congresso extraordinário, assim 

como serão mantidos os mesmos delegados e observadores na-

tos e os eleitos nas assembleias setoriais.

Congresso extraordinário 

em setembro encerrará 

alteração estatutária

Defesa da Justiça do Trabalho
A grave crise que coloca em risco o funcionamen-
to da Justiça do Trabalho, devido a um desmonte 
nunca vista antes, com severos cortes orçamentá-
rios, também foi objeto de debate no 7º Congresso. 
Os delegados aprovaram uma resolução que indi-
cou a realização de ampla campanha em defesa 
desse importante ramo do Judiciário Federal, que 
já está sendo desenvolvida pelo Sindjus.

Para os propositores da resolução, a terceirização 
indiscriminada e a desconstrução da CLT (Consoli-
dação das Leis Trabalhistas) desqualificam a atua-
ção dos TRTs e Procuradorias do Trabalho, ramo 
mais progressista da Justiça, destinado a atender a 
população que busca auxílio para resolver proble-
mas gerados pelos patrões.

Como parte da campanha, o Sindjus-DF propôs à 
Fenajufe a organização conjunta do Encontro Na-
cional da Justiça do Trabalho.

Boletim Semestral - Sindjus-DF - 5



Reforma da
Previdência: 
Relatório piora 
regras para 
servidores
Embora o governo federal continue tendo 
dificuldades para aprovar a reforma da 
Previdência (PEC 287/2016) dentro dos 
prazos divulgados inicialmente, os servi-
dores públicos e trabalhadores do setor 
privado seguem com o desafio de barrar, 
de vez, essa proposta, que é o principal 
eixo do ajuste fiscal de Michel Temer. 
Desde que o parecer do relator Arthur 
Maia (DEM-BA) foi aprovado em comis-
são especial, no dia 3 de maio, a trami-
tação da matéria não teve novo avanço 
na Câmara dos Deputados. Dois fatores 
contribuem para esse cenário: primeiro, a 
intensa mobilização popular, com a reali-
zação de diversos protestos Brasil afora; 
segundo, a grave crise institucional que 

atinge diretamente o governo Temer e 
sua base de apoio no Congresso Nacio-
nal.

O Palácio do Planalto segue empenha-
do para aprovar a PEC, que coloca em 
risco o direito à aposentadoria da popu-
lação. O parecer aprovado na comissão 
especial traz uma piora considerável nas 
regras para os servidores públicos.

Em relação ao valor do salário, a mudan-
ça é significativa e foi para pior. O pare-
cer prevê que quem entrou antes da EC 
41/2003 pode se aposentar com integra-
lidade e paridade aos 62 anos, no caso 
das mulheres, e aos 65, no caso dos 

homens. Mas se o servidor se aposentar 
antes, receberá 100% da média.

Para quem entrou após a EC 41/2003, 
receberá 70% da média, mais 1,5% para 
cada ano que superar 25 anos de tempo 
de contribuição; mais 2 %, para o que su-
perar 30 anos e mais 2,5%, para o que 
superar 35 anos, até chegar a 100% da 
média do benefício. No caso dos servido-
res que entraram após a implementação 
da previdência complementar, o salário 
será limitado ao teto do Regime Geral da 
Previdência Social. Para calcular a mé-
dia, serão computados 100% dos salá-
rios recebidos desde 1994.

foto: J. Batista - CâmaraDosDeputados
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Telão na escadaria da Rodoviária do Plano 
Piloto chama população para a greve



Campanha nos locais de trabalho e nas ruas 
O Sindjus-DF vem realizando uma ampla 
campanha para tentar impedir que essa 
PEC seja aprovada. Além de participar das 
várias mobilizações unificadas, o sindicato 
também promoveu um ciclo de seminários 
nos locais de trabalho, envolvendo a cate-
goria e aprofundando as discussões sobre 
os efeitos nocivos da proposta. 

Foram realizados seminários no TRE, 
STJ, TST, Varas Trabalhistas e TJDFT, 
todos com participação expressiva da ca-
tegoria. Nesses encontros, o advogado do 
Sindjus-DF e especialista em Direito Pre-
videnciário, Renato Barros, e outros con-
vidados apresentaram os problemas con-
tidas na proposta e mostraram dados que 
desmentem o falacioso argumento do go-
verno sobre o déficit na Previdência. Para 
a categoria, essas foram oportunidades 
de conhecer outras versões sobre a PEC 
287/2016, diferentes do que vem sendo 
divulgado pela grande mídia. 

A campanha chegou também até as ruas 
do DF, com outdoors em vias de grande 
circulação, painel nas principais linhas de 
ônibus, distribuição de camisetas, adesi-
vos de carros e faixas em todos os órgãos. 
Um boletim temático foi distribuído para 
toda a categoria, nos locais de trabalho. A 
panfletagem, realizada por diretores e fun-
cionários, foi intensa ao longo do primeiro 
semestre. E nas oportunidades, a equipe 
do sindicato explicava o que os servidores 
perderão caso a reforma seja aprovada.
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Recepção de parlamentares no aeroporto é parte 
da campanha contra o fim da aposentadoria

Sindjus-DF presente nas manifestações 
contra a reforma da Previdência

Na TV e no rádio, foram veiculados VTs e 
spots, em emissoras com grande audiên-
cia, chamando a população e a categoria 
para participar das mobilizações contra as 
reformas. 

O sindicato também levou a campanha 
para a Rodoviária do Plano Piloto, local de 
maior circulação de pessoas no DF. As pe-
ças publcitárias foram veiculadas em 107 
totens eletrônicos, em frente aos locais de 
saída dos ônibus e nos 3 telões posicio-
nados nas principais escadas de acesso à 
plataforma inferior. 

No aeroporto de Brasília, sempre as ter-
ças-feiras, diretores e funcionários do 
sindicato, acompanhados de delegados 
sindicais de base, recepcionam parla-
mentares para convencê-los a votar con-
tra a proposta. 

Seminário no TJDFT, com a presença de dirigentes 
sindicais e especialistas no tema
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Seminário no STJ debateu efeitos nocivos da reforma



Governo aprova reforma 
que precariza direitos e 
condições de trabalho
O plenário do Senado aprovou, no dia 11 de julho, por 50 
votos a 26, a reforma trabalhista, prevista no PLC 38/2017. 
Com isso, o governo federal impôs uma grande derrota 
aos trabalhadores abrangidos pela CLT. Sancionadas por 
Michel Temer no dia 13/07, as mudanças agora estão pre-
vistas na Lei 13.417/2017. 

A reforma aprovada prevê, por exemplo, que o negocia-
do prevaleça sobre o legislado em casos de negociações 
entre patrões e empregados. Assim, abre a ampla possibi-
lidade de que empresários desconsiderem direitos conso-
lidados em lei ao negociar com trabalhadores, que sempre 
têm menos poder em momentos de negociação.

A lei também cria o trabalho intermitente, uma modalida-
de que permite que o trabalhador fique à disposição da 
empresa e seja chamado esporadicamente, sendo remu-
nerado apenas pelo dia trabalhado. Mulheres grávidas po-
derão trabalhar em locais insalubres, o que provocou forte 
protesto das senadoras de oposição. 

Outros problemas da reforma são ampliação irrestrita da 
terceirização, flexibilização da jornada de trabalho, des-
virtuamento de verbas salariais, fragilização do direito à 
representação por local de trabalho, restrição no acesso à 
Justiça do Trabalho, entre outros.

Para o Sindjus-DF, que sempre denunciou as mudanças 
na legislação trabalhista conforme defendida pelo gover-
no e esteve ao lados de outras entidades sindicais nessa 
luta, a reforma aprovada é um profundo retrocesso, que 
atingirá grande parte da população brasileira. Além disso, 
as mudanças terão impacto direto no projeto de desmonte 
da Justiça do Trabalho. 

No dia 30 de junho, o STF negou provimento aos embargos 
de declaração interpostos contra o acórdão proferido no Re-
curso Extraordinário nº 638.115, cujo relator era o ministro Gil-
mar Mendes. A decisão considerou ilegais as incorporações de 
quintos referentes às funções comissionadas exercidas entre 
a vigência da Lei nº 9.624/1998 e a da Medida Provisória nº 
2.225-45/2001.

Os embargos foram interpostos com o objetivo de excluir do 
alcance do acórdão as decisões judiciais transitadas em julga-
do e também as decisões administrativas não mais sujeitas a 
recursos ou impugnações e proferidas há mais de cinco anos, 
em atenção aos princípios da coisa julgada e da segurança 
jurídica.

O Sindjus-DF continua em ampla campanha para cobrar o res-
peito às conquistas decorrentes de decisões administrativas e 
de sentenças transitadas em julgado em relação aos quintos. O 
sindicato ressalta, ainda, que os sucessivos planos de cargos 
e salários foram elaborados considerando a possibilidade de 
incorporação dos quintos e a situação daqueles que incorpora-
ram à sua remuneração os ganhos decorrentes da permissão 
legal. 

Sindjus-DF atua para 
garantir manutenção 

dos quintos
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Campanha reivindica 
direito dos servidores 
aos quintos e ao 
reajuste dos 13,23%
O Sindjus-DF iniciou, no final de junho, uma ampla 
campanha nos órgãos do Judiciário Federal e do 
MPU, defendendo a manutenção dos quintos/dé-
cimos/VPNI, em observância ao princípio da coisa 
julgada e da segurança jurídica, e do pagamento 
dos passivos e da parcela complementar do reajus-
te de 13,23%, cujo direito foi assegurado pelas Leis 
13.316/2016 (art. 23) e 13.317/2016 (art. 6º, Parágra-
fo único).

Realizada em parceria com diversas associações, 
a campanha foi lançada no dia 26 de junho por diri-
gentes das entidades. Na ocasião, os coordenadores 
do Sindjus Costa Neto, Chico Vaz, Ednete Bezerra e 
Gilmar Paz foram ao STF conversar com servidores 
e agendar audiências com os ministros para tratar da 
Súmula Vinculante nº 128, proposta pelo ministro Gil-
mar Mendes, referente ao percentual dos 13,23%, e 
dos Embargos de Declaração, também relatados por 
Gilmar Mendes, que versavam sobre os quintos. Os 
dirigentes do sindicato estavam acompanhados dos 
presidentes da Anajustra (servidores da Justiça do 
Trabalho), Antônio Carlos; da ASSTJ (servidores do 
STJ e do CJF), White Vilella; da Astrisutra (servidores 
do TST), Adelor Alves Lopes; da Astrife (servidores 
do STF), Oziel Ribeiro da Silva e da ASDR (servido-
res do TRT), Almerindo Pereira de Souza.

A campanha conta ainda com produção de materiais, 
como camisetas, flyer, faixas nos locais de trabalho, 
adesivos, cordões para crachá e outros e visa alertar 
os servidores sobre o risco de perda desses direitos e 
da necessidade de mobilização da categoria a fim de 
evitar esses retrocessos.

fo
to

s: 
Ar

qu
iv

o 
Si

nd
ju

s-D
F

Boletim Semestral - Sindjus-DF - 9

13,23% É LEGAL
#STF13,23ÉLegal
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pra gente, 
deu a palavra 

tá valendo

STF, acordo é para ser  cumprido!
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A grande marcha realizada no dia 24 de maio e convocada pelas centrais 
sindicais, contou com a participação de mais de 100 mil pessoas, vindas de 
todo o Brasil. O Ocupa Brasília teve o objetivo de denunciar as reformas do 
governo de Michel Temer.

Os coordenadores Costa Neto, Chico Vaz, Devair de Souza, Gilmar Paz e 
Roberto Jovane estiveram na mobilização, acompanhados de vários colegas 
da base, que paralisaram as atividades durante 24 horas. 

“Vivemos um momento ímpar para a história do sindicalismo no país. Nós 
mostramos para a mídia e para o governo o poder que tem os trabalhadores. 
E esse foi um movimento vigoroso e de unidade, em que todas as centrais 
sindicais trabalharam efetivamente para que o ato fosse vitorioso”, destacou 
Costa Neto, na ocasião.

O sindicato, no entanto, repudia a ação violenta da Polícia Militar, desferida 
contra os manifestantes, e também os atos de vandalismo e depredação do 
patrimônio público, realizados por alguns grupos que se infiltraram na mobili-
zação legítima e pacífica. 

Apesar disso, a força do Ocupa Brasília demonstrou a capacidade de união e 
reação dos trabalhadores. 

Sindjus-DF marca presença no 
Ocupa Brasília, que reuniu mais 
de 100 mil contra as reformas

fotos: Kilson Ricardo



Categoria atende ao 

chamado do Sindjus-DF 

e participa das greves de 

28 de abril e 30 de junho 

Nos dias 28 de abril e 30 de junho, quando foi realizada 

greve geral contra as reformas de Michel Temer, servidores 

do Judiciário Federal e do MPU atenderam ao chamado do 

Sindjus-DF e participaram dos dias de luta unificados. As 

datas, convocadas pelas centrais sindicais, foram marca-

das por paralisações de várias categorias, incluindo servi-
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dores públicos e trabalhadores do setor privado, e protestos 

em todo o país. No Distrito Federal, os dois dias de greve 

contaram com a participação de professores, bancários, 

vigilantes, jornalistas, radialistas, rodoviários, metroviários, 

além dos servidores do PJU e MPU.

Na greve do dia 28 de abril, o Sindjus participou do ato uni-

ficado, chamado por centrais sindicais, sindicatos e fede-

rações. O coordenador geral Costa Neto, durante sua fala 

no ato, destacou a importância da unidade entre todos os 

trabalhadores e servidores públicos, para barrar as refor-

mas trabalhista e previdenciária. “Essa greve já reflete em 

nível nacional e internacional. É um momento histórico, um 

momento de dificuldade que os brasileiros estão passando. 

Mas é o momento de acreditar que com a nossa força, com 

a nossa luta e com a nossa unidade nós vamos derrotar 

esse governo, nós vamos derrotar essa reforma da Previ-

dência e essa reforma trabalhista”.

O objetivo das entidades sindicais com a realização de 

duas greves gerais foi mostrar a insatisfação da população 

brasileira com o cenário de crise do país e exigir a saída 

imediata de Temer e o fim da tramitação das reformas. 



Sindjus-DF atua em 
defesa da JT e da JE

No final de maio, foi instalada a Comissão de Obras do Sindjus-DF, cria-

da para acompanhar a reforma das piscinas do Cefis (Centro de Forma-

ção e Integração Sindical) e composta por dois servidores filiados, um 

coordenador-geral, um coordenador de Administração e Finanças e um 

membro do Conselho Fiscal da entidade. No início de junho, a equipe, 

acompanhada de assessoria técnica, fez uma vistoria para analisar as 

piscinas e definir parâmetros para a realização da reforma. Além disso, 

foi elaborado um laudo técnico com o objetivo de municiar a Comissão.

Em julho, foram iniciadas as obras. Segundo o responsável da empresa 

Park Way Piscinas, em, no máximo, 60 dias as piscinas estarão revita-

lizadas, prontas para uso. Com esse investimento, o Sindjus-DF almeja 

otimizar o lazer e a integração dos filiados, que têm no Cefis uma ótima 

oportunidade de diversão e confraternização com amigos e familiares.

Iniciadas as obras, em breve piscinas 

do Cefis estarão prontas para o uso
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Expediente
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O Sindjus-DF está na campanha con-
tra o desmonte das Justiças Eleitoral e 
Trabalhista. Para isso, o sindicato ela-
borou materiais para as redes sociais e 
cartas aos parlamentares e realizou di-
versas reuniões para tratar dos temas. 

Em junho, dirigentes do sindicato se 
reuniram com os presidentes do TST, 
Ives Gandra Martins Filho, e do TRT, 
Pedro Foltran; com o diretor do Foro 
das Varas Trabalhistas, Luiz Fausto, e 
com a presidente da Amatra10, Rosari-
ta Machado, oportunidade em que leva-
ram aos magistrados a preocupação do 
sindicato com o grave desmonte pelo 
qual vem passando a JT, com severos 
cortes no orçamento, comprometendo 
gravemente o funcionamento dos tribu-
nais e varas trabalhistas. 

O tema também foi debatido com repre-
sentantes da Anamatra, da AAT-DF (As-
sociação dos Advogados Trabalhistas 
do DF), e com os procuradores-chefe e 
substituta da Procuradoria Regional do 
Trabalho, Alessandro Santos de Miran-
da e Vanessa Fucina, respectivamente. 

Em relação à JE, a luta é contra o re-
zoneamento eleitoral, previsto nas Re-

soluções 23.512/2017 e 23.520/2017 
e na Portaria nº 207/2017. De acordo 
com essas medidas, poderão ser ex-
tintas mais de 900 zonas eleitorais em 
cidades do interior e 72 zonas eleito-
rais situadas nas capitais dos esta-
dos. Para barrar esse absurdo, o sin-
dicato ingressou como amicus curiae 
na ADPF nº 471 e na ADI nº 5.730, 
propostas pela Conamp (Associação 
Nacional dos Membros do Ministério 
Público) e pela AMB (Associação dos 
Magistrados Brasileiros) no Supremo 
Tribunal Federal.
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Sobre a matéria, o Sindjus-DF e a Fe-
najufe se reuniram com a presidente 
da Conamp, Norma Cavalcanti, e com 
o presidente do Conselho Federal da 
OAB, Claudio Pacheco Prates Lama-
chia, para tratar dos atos do TSE e pe-
dir o apoio da entidade na campanha 
em defesa da JE. 
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