RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PASTA DE COORDENAÇÃO JURÍDICA E
RELAÇÃO DE TRABALHO
GESTÃO 2014/2015

1) Atuação e acompanhamento de 43 processos coletivos do SINASEFE, conforme
relatório específico anexo.
2) Ingresso de mandado de segurança contra a suspensão da consignação do
SINASEFE. Liminar obtida restabelecendo a consignação.
3) Realização de contestação e atuação em 03 audiências no processo nº97198.2015.5.19.0003, ajuizado em face do SINASEFE, requerendo verbas trabalhistas
e danos morais, tramitando na 3ª Vara do Trabalho de Maceió/AL. Aguarda audiência
de instrução e julgamento.
4) Contestação e duas audiências no processo nº 9096-292014.8.25.0082, ajuizado
contra o SINASEFE, tramitando no 2º Juizado Especial Cível de Aracajú/SE,
pleiteando desfiliação da entidade, devolução de valores e danos morais. Aguarda
julgamento.
5) Contestação no processo nº 0005067-48.2014.8.01.0002, contra o SINASEFE,
requerendo desfiliação, devolução de valores e danos morais, que tramitou em
Cruzeiro do Sul/AC. Processo findo.
6) Contestação no processo 0004799-91.2014.8.01.0002, contra o SINASEFE,
requerendo desfiliação, devolução de valores e danos morais, que tramitou em
Cruzeiro do Sul/AC. Processo findo.
7) Realização de contestação e audiências no processo nº 032.2011.168.238-4,
ingresso por servidor contra o SINASEFE, que tramitou no juizado especial cível de
Salvador/BA.
8) Atuação, contestação e audiências realizadas no processo nº 10.91120.2014.827.2729, ajuizado contra o SINASEFE, requerendo danos morais pela
publicação de moção de repúdio. Aguarda audiência de instrução.
9) Atuação, contestação e realização de audiências no processo nº 23805044.2014.809.0051, ajuizados por filiados ao SINTEF/GO, contra o SINASEFE,
requerendo desfiliação daquela entidade e devolução de todos os valores repassados
ao SINASEFE. Processo julgado extinto por ilegitimidade ativa.
10) Atuação, contestação e realização de audiências no processo nº 2128594.2014.5.10.0015, referente ao 17º cargo do SINASEFE. Julgado improcedente.
11) Participação no 29º CONSINASEFE Estatutário.
12) Participação em Plenárias, inclusiva com a Assessoria Jurídica dirimindo dúvidas
dos presentes.
13) Ajuizamento do processo nº 14.351.36.2016.4.01.3400, contra o aumento abusivo
da GEAP no percentual de 37,55%. Aguarda apreciação do pedido de liminar.

14) Ingresso na condição de terceiro interessado (amicus curiae) em vários processos
com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e em recursos repetitivos no
Superior Tribunal de Justiça, em matérias de interesse da categoria e servidores
públicos.
15) Atualização do link do jurídico na página do SINASEFE.
16) Realização do VII Encontro Jurídico do SINASEFE.
17) Resposta a inúmeros e-mails e elaboração de pareceres e nota técnicas.
18) Participação em duas reuniões da Seção Sindical Monte Castelo no Maranhão.
OBS: A atuação em processos judiciais é realizada pela Assessoria Jurídica Wagner
Advogados Associados, mediante acompanhamento da Pasta do Jurídico.
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