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Relatório da Reunião dos Coletivos Jurídicos
do FONASEFE e FONACATE – 12.6.18
Local: Sede da FENAJUFE, 14 horas.
Entidades presentes: ASFOC-SN (Apoena Faria/Assessoria) - CONDSEF
(Rogério Expedito e adv José Luis Wagner) – C.T.B (João Paulo Ribeiro) FASUBRA (Fernando Maranhão, Helder de Castro B. Barbosa) - FENAJUFE
(Adilson Rodrigues, Marcos Santos, Vicente P.S. Sousa e advs. Diogo Póvoa e
Rodrigo Camargo) – FENASPS (Laurizete A. Gusmão e adv. Cláudio Santos) SINAIT (Marco Aurelio Gonsalves) SINDIRECEITA (Breno Rocha) SINTRAJUFE/RS (Adv Gabriel Lemos Weber).
Pauta:
1) Recurso Extraordinário nº 565.089/SP - Estratégia de atuação do
FONASEFE e FONACATE na retomada do julgamento no próximo dia
20.6.18 no STF da Ação que trata do pedido de indenização em face do
descumprimento da revisão anual de salários assegurada no art. 37, X
da CF, que alcança os 11 milhões de servidores federais, estaduais e
municipais no país.
Iniciou-se a reunião ás 14h15 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob
responsabilidade de Adilson Rodrigues (FENAJUFE), com a relatoria de
Marcelo Vargas (CNESF).
Avaliação: Foi feita uma avaliação do cenário e quais seriam as perspectivas
para garantir um resultado favorável neste processo, onde temos 03 votos
favoráveis à nossa tese (Marco Aurélio (relator), Luiz Fux e Carmen Lucia) e 04
contrários (Barroso, Gilmar Mendes, Rosa Weber e Teori). Momento em fim de
governo, com presidente fraco e Congresso e classe politica desarticulados
podem favorecer e permitir avanço desta pauta, que devem ser aproveitados.
No inicio de um próximo governo, que saia fortalecido das urnas, pode-se não
ter as mesmas chances de êxito do que as verificadas neste momento.
Informes:
a) julgamento pautado para as 14h de 20/06, onde é o terceiro item da
pauta, com grandes chances de ser apreciado, pois os processos que o
antecedem também já tiveram sustentação oral e estão voltando à
pauta.
b) Fenajufe informa que já conversou com os ministros Toffoli, Fachin e
Lewandowski sobre este processo em anos anteriores e vê com maior
probabilidade de votos favoráveis de Toffoli e Fachin, devendo-se
trabalhar sinalização de possível voto contrário de Lewandowski
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(manifestado ainda na época do governo anterior) e a sondagem do voto
do ministro Celso de Mello, ainda não conversado.
Encaminhamentos:
1) Referenda memoriais atualizados feito pela AJN da Fenajufe,
atualizando memorial anterior do FONASEFE, que foi entregue aos
presentes durante a reunião e será encaminhado à todas as entidades
do Fórum em anexo a este relatório;
2) Fazer síntese do memorial, com índice resumido para facilitar leitura e
apresentação aos ministros do STF.
Resp.: adv Claudio Santos(Fenasps). Prazo: 13/06
3) Pedir agendamento audiência urgente com os 04 ministros que
ainda faltam votar (Toffoli, Fachin, Lewandowski e Celso de Mello) – na
impossibilidade de agendamento com ministros levar memoriais às suas
assessorias ainda esta semana. Já foi pedido pelos escritório de Cezar
Brito(Fenajufe) e José Luis Wagner (Condsef). Já confirmadas reuniões
com assessorias de Toffoli (às 15h de 13/06) e Fachin (parte da tarde de
2ª a 6ª feira).
Resp: Escritório de Cezar Brito(Fenajufe), que buscará confirmar
agendamentos e avisará os demais advogados. Prazo: urgente
4) Comissão de advogados que farão audiências com ministros e/ou
seus assessores: Cezar Brito e Rodrigo Camargo (Fenajufe), José Luis
Wagner(Condsef), Claudio Santos(Fenasps) e Menezes (Fasubra).
Avisarão com antecedência se precisarem de ajuda e/ou
acompanhamento de dirigente da Fenajufe, que representa os
servidores do STF/Judiciário.
5) Priorizar esforço de agendamento com Celso de Mello, que é o único
ministro que ainda não foi conversado sobre o tema.
Resp.: O próprio Cezar Brito (Fenajufe), que como ex-presidente do
Conselho Federal da OAB tem maior transito no STF. Prazo: até 15/06
6. Acompanhamento do Julgamento - FONASEFE deve articular e
orientar os dirigentes que acompanharão o julgamento no STF no dia
20/06 sobre trajes obrigatórios(paletó e gravata), devendo-se chegar
com antecedência, pois só entra até limite assentos.
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Finalizadas as discussões sobre o enfrentamento do Julgamento da Revisão
anual no STF, foram discutidos os temas abaixo:
6) Criar o Coletivo Jurídico das Entidades do FONASEFE e
FONACATE no intuito de melhor organizar, de forma permanente, as
atuações conjuntas nas demandas Jurídicas do Fórum. Organizar o
Grupo com contatos de telefone e e-mails.
Pautar a próxima reunião do Fórum para deliberar sobre a criação deste
espaço em caráter permanente, com rodizio na coordenação do Coletivo
Jurídico entre os escritórios/advogados de suas respectivas assessorias.
7) Próxima reunião dos Coletivos Jurídicos do FONASEFE e
FONACATE será no dia 21.6.18 (quinta-feira) , ás 14 horas, na sede da
FENAJUFE com a seguinte pauta:
1) Direito de greve dos servidores (limites, restrições e alternativas para
assegurar direito assegurado na CF);
2) 14,23% (ou 13,23%) em tramite no STF; e
3) Negociação Coletiva dos servidores.
Relatório elaborado por Adilson Rodrigues (FENAJUFE), com a relatoria de
Marcelo Vargas (CNESF)

Saudações Sindicais

FONASEFE
Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais
FONACATE
Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado
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