Relatório da Reunião Jurídica do FONASEFE – Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores
Públicos Federais
07.03.19
Sede do ANDES, 10h.
Entidades presentes: ASFOC(Apoena Garia), ANDES(Antônio Gonçalves, Mauro de Azevedo e
Assessoria Juridica), ASSIBGE(Cleiton, Pedro Pedrosa e Assessoria Jurídica ), CSP/CONLUTAS
(Saulo Arcangeli e Zanata-Assessoria) – CONDSEF(Rogério Expedito e Sérgio Ronado),
CUT(Pedro Armengol e Jussara e Assessoria Jurídica)- CTB(Luciene e Assesoria Juridica) FASUBRA (João Paulo, Naiara Aragão e Toninho Alves), FENAJUFE (José Costa Neto e dirigente
do Sindjufe/BA) – FENASPS (Laurizete A. Gusmão e Moacir Lopes e dirigentes do Sindsprev/PE
e Sindsprev/SE e Assessoria Jurídica) - ASSIBGE – SINAIT (Marco Aurélio e Assesoria Juridica)SINAL(Jordan e Tahir Riedel) - SINASEFE (Paulo Reis)- SINDRECEITA(Breno) - UNACON(Daycine
e Rudinei) - CNTSS(Sandro e Assessoria Jurídica) – SINASEFE(Paulo Reis e Assessoria Juridica)
Convidados : Fentect(Jacó, José Rivaldo e assessoria juridica); Coordenação jurídica da bancada
do PSOL.
Pauta aprovada:
1) Socializar e Ampliar o debate fazendo uma Avaliação Política, e Jurídica das diversas
alternativas que podemos adotar de forma unitária nas ação e estratégias de luta contra a MP
873/19.
2) Discutir pedido Amicus Curiae na ADIN da CONACATE feito de forma isolada contra
MP873/19 e com o foco maior na questão econômica. A proposta é melhorar os fundamentos.
Neste sentido solicitamos que nesta reunião de 07 de março cada escritório já leve o seu
estudo, para que possamos elaborar uma peça única, a ser assinada pelas entidades.
3) Organizar atividades e documento com posição conjunta a ser divulgada para as
categorias, parlamentares e sociedade, bem como material de mídia demonstrando
claramente o que está por traz da MP 873/19
4) Outros assuntos
Iniciou-se a reunião às 10h20 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob responsabilidade de
Sergio Ronaldo(CONDSEF), Saulo Arcangeli(CSP CONLUTAS) e advogados(as) Eliana
Ferreira(Sintrajud/SP, Sindsef/SP, Metroviários, Assibge-Seção SP e CSP CONLUTAS), José Luis
Wagner(Condsef, Sinasefe, Adufmat, Sintfube outras), Cesar Brito(CNTSS e Fenajufe)
1) Definiu-se por juntar os itens 1 e 2 da pauta
Foram dados informes, avaliação e propostas de encaminhamentos dos dirigentes e
assessorias jurídicas das entidades nacionais.
A partir do debate, deliberou-se:
Verificar uma tática jurídica comum conjunta(inclusive com as centrais), trabalhando os vários
argumentos discutidos. Uma comissão fará o diálogo com as centrais(João Paulo-CTB, Pedro
Armengol- CUT, Saulo Arcangeli-CSP CONLUTAS e os advogados César Brito e José Luís
Wagner)
Foram criados três grupos de trabalho:
- Grupo 1(ações de base(MS, ações ordinárias e outras)), com as seguintes entidades :
Sinasefe, CNTSS, Fenasps e Fasubra. Reunião : 15h30, na sede da Fasubra.
- Grupo 2(ações junto STF/PGR/MPT-CONALIS/OIT), com as seguintes entidades : CSP
Conlutas, Cut, Ctb, Condsef, Andes, Fasubra, Unacon, Fenajufe e partidos políticos. Reunião:
17h, na sede do ANDES.

- Grupo 3(acompanhamento da Reforma da Previdência), com as seguintes entidades
Sinal, centrais, Unacon/Fonacate, CSPB, COndsef
2) Organizar atividades e documento com posição conjunta a ser divulgada para as
categorias, parlamentares e sociedade, bem como material de mídia demonstrando
claramente o que está por traz da MP 873/19
Nesse ponto, criou-se uma comissão(Andes e Sinasefe) para elaborar um documento
político a ser discutido na reunião do dia 08.03.19, às 10h, na sede do Andes.
Relatório preliminar elaborado por Saulo Arcangeli (CSP-CONLUTAS).
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