
Relatório de Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais – 8.12.15 

Sede do ANDES-SN, 8h30. 

Entidades presentes: ANDES-SN (Marinalva Oliveira, Cláudia March: AJN: 
Rodrigo Peres Torelly e Leandro Madureira) – ASFOC-SN (Fábio Krüger e 
Washington Luiz  M. Silva) – FASUBRA (Mário Guimarães Júnior, Maria 
Angela Ferreira Costa. AJN: Cláudio Santos) – FENASPS (Moacir Lopes) -  
SINAIT (Marco Aurélio Gonçalves) – SINAL (Fabrícia de F. Souza) -  
SINASEFE (Fabiano G. Farva. AJN: Valmir F. Vieira de Andrade).  

Entidade observadora: PSOL (Álvaro Maimoni (advogado do PSOL) e 
Alexandre Varela (assessor parlamentar do PSOL). 

  

Pauta: 

1. Discussão da ADIN/FUNPRESP 

 

A reunião teve início ás 8h45 e os trabalhos da Mesa Diretora ficaram sob 
coordenação de Marinalva Oliveira (ANDES-SN). 

Os representantes do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) expressaram a posição 
do Partido favorável à ser o autor da ADIN junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
apresentando os fundamentos da Ação que posteriormente foram corroborados pelos 
representantes das entidades presentes. 

Todas as entidades presentes manifestaram favoráveis à ADIN contra a 
adesão automática ao FUNPRESP, sendo que devido ao impedimento de 
figurarem como autores na ação, entrarão como Amicus Curiae no processo – 
organizações que fornecem subsídios às decisões do judiciário em temas de grande 
relevância social. 

Ainda sobre o tema da adesão automática, houve informes acerca da 
Orientação Normativa nº 10 (ON 10), publicada no dia 02 de dezembro, que 
revoga o art. 6º da Orientação Normativa nº 9 (ON nº 09) que se refere, 
exclusivamente, à adesão automática retroativa dos servidores que já haviam 
ingressado no serviço público no período de 04 de fevereiro de 2013 a 04 de 
novembro de 2015. Para estes servidores, deixou de existir adesão automática 
e só haverá a inscrição no FUNPRESP, caso o servidor faça a opção, 
eletronicamente ou no DRH da sua Instituição. Para os servidores que 
entraram no serviço público a partir de 04 de novembro de 2015, a adesão 
continua automática, com a possibilidade de cancelamento posterior. (quadro 
com as mudanças em anexo). 



Encaminhamentos: 

- As assessorias jurídicas das entidades presentes, farão o texto da ADIN junto 
com o advogado do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), e na próxima semana 
será protocolada a ADIN no Supremo Tribunal Federal (STF); 

- As entidades presentes: ANDES, ASFOC, FASUBRA, FENASPS, SINAIT e 
SINASEFE, posteriormente, entrarão como Amicus Curiae no processo – 
organizações que fornecem subsídios às decisões do judiciário em temas de grande 
relevância social; 

- Realizar reunião com o Fórum das entidades dos SPF, para aglutinar o maior número 
possível de entidades como Amicus Curiae no processo. 

Relatório elaborado por Marinalva Oliveira (ANDES-SN)  e Marcelo Vargas 
(CNESF). 

 

Saudações Sindicais 

Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 
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