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Considerações e Indicativos da Assembleia Nacional - 09 de dezembro de 2020 

 

A presente Assembleia Nacional deverá deliberar sobre propostas aprovadas pelo 

Conselho de Delegados Sindicais (CDS), realizado em meio telepresencial nos dias 26, 

27 e 30 de novembro de 2020, e sobre indicativos elaborados pela Direção Nacional. 

 

Considerações e encaminhamentos da Direção Nacional 

No que diz respeito aos indicativos de 1 a 4, em obediência ao rito de admissibilidade das 

propostas de alteração estatutária apreciadas pelo Conselho de Delegados Sindicais, 

estabelecido após a aprovação de emenda ao art. 44 do Estatuto do SINDIFISCO 

NACIONAL, a Direção Nacional apresenta as propostas a seguir para deliberação em 

Assembleia Nacional. As Assembleias Gerais de 49 Delegacias Sindicais encaminharam 

um conjunto de propostas ao CDS, para análise da urgência e do mérito das propostas. A 

DEN solicitou ao CDS que priorizasse a análise, dentre as diversas propostas, de 4 

temas, a seguir descritos. O CDS entendeu que os 4 temas com propostas de alteração 

estatutária apresentadas são urgentes e relevantes. A aprovação definitiva, com 

incorporação ao estatuto da entidade, está sujeita a decisão da Assembleia Nacional, por 

votação favorável de 2/3 dos presentes, conforme estabelece o art. 16, VI, b. Vale lembrar 

que, conforme dispõe o §3º do artigo 16, os votos como abstenção são computados como 

contrários à aprovação das propostas. O texto integral das alterações propostas encontra-

se em anexo. 

O indicativo 1 trata de adequação a respeito da possibilidade de vinculação dos 

Auditores-Fiscais ativos às Delegacias Sindicais (DS), segundo os novos critérios 

funcionais estabelecidos pela Receita Federal. O Decreto nº 10.336/2020 e a Portaria ME 

nº 284/2020 estabeleceram uma reorganização na estrutura da Receita Federal que 

afetou a vinculação funcional dos Auditores às unidades e equipes de trabalho. As 

Portarias RFB nºs 1070 e 1219/2020 materializaram a regionalização das equipes de 

trabalho e deram sequência no fortalecimento dos institutos do teletrabalho e do trabalho 

remoto. Atualmente, com esse novo formato, existe a possibilidade de um Auditor estar 

lotado em uma unidade, ter exercício em uma equipe de outra unidade e ainda se 

localizar fisicamente em uma terceira unidade. Em razão dessa situação, com reflexos em 

sua participação sindical, a proposta busca dar aos filiados ativos o direito de escolha 

dentre os critérios funcionais (lotação, exercício e localização), atualizando o estatuto, que 

atualmente prevê como critério de vinculação do Auditor-Fiscal ativo exclusivamente a 

lotação. 

Em razão dos argumentos apresentados, a Direção Nacional encaminha 

favoravelmente ao indicativo 1. 

O indicativo 2 trata fundamentalmente de adequações ao calendário contábil de 

prestação de contas da entidade, com vistas a obedecer a legislação de referência da 

Agência Nacional de Saúde (ANS) no estabelecimento de prazos para apresentação de 

declarações e procedimentos contábeis. Os arts.35 e 37 da Resolução ANS nº 124 
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preveem multas de 100 mil reais por ano e sua reincidência pode levar segundo o art.2º 

da Resolução ANS nº 316 a uma intervenção da ANS no Sindifisco Nacional. A superação 

das 20 mil vidas ligadas ao Unafisco Saúde que agora passa a ser considerado um plano 

de autogestão de médio porte, traz a necessidade da medida de adequação visando 

manter e preservar o patrimônio da entidade, responsabilidade essa de todos os filiados.  

Em razão dos argumentos apresentados, a Direção Nacional encaminha 

favoravelmente ao indicativo 2. 

O indicativo 3 trata da necessidade de racionalizar o processo referente às alterações 

estatutárias consideradas urgentes. A proposta prestigia a legitimidade democrática da 

instância máxima sindical, que é a manifestação direta de seus filiados por meio da 

Assembleia Nacional. A regra atualmente vigente estabelece uma desigualdade 

desproporcional e injustificada no quórum para aprovação de alterações estatutárias. 

Quando a proposta é submetida ao CONAF, exige-se 3/5 dos votos (e não 2/3). Obtendo 

anuência do CONAF, exige-se da Assembleia Nacional apenas aprovação por maioria 

simples e ainda assim desconsideradas as abstenções. É uma regra, portanto, que 

empodera o CONAF sobre a Assembleia Nacional. 

Na outra via, quando a proposta é submetida ao CDS, as exigências são outras. Primeiro, 

a proposta deve partir de no mínimo 30% das DS. Depois, deve ser considerada urgente 

pelo CDS e ter aprovada seu mérito por maioria absoluta no CDS. Só então a proposta 

pode ser encaminhada para apreciação da Assembleia Nacional, onde é exigido o 

quórum de 2/3 do total de votos. 

O quórum de 2/3 dos presentes é tão gravoso que se mostra mais rigoroso do que o 

exigido para alteração da Constituição Federal (parágrafo 2º do artigo 60 da CF/88). É o 

mesmo quórum exigido, no nosso Estatuto, para a Assembleia Nacional apreciar a 

extinção, cisão ou incorporação da entidade. Na prática, o quórum exagerado de 2/3 do 

total de votos (observem que as abstenções contam como voto contrário) vem impondo à 

nossa entidade sindical um engessamento elevado que a torna incapaz de se adaptar às 

mudanças de cenários ao seu redor e de uma pronta adaptação às alterações do 

ordenamento jurídico, que ocorrem com razoável frequência. 

O rito de alteração estatutária prevista para o CONAF continua intacto, mas é preciso 

ressaltar que esse evento é trienal, e por vezes não se pode aguardar 3 anos para discutir 

uma alteração estatutária. Os que defendem a primazia absoluta do CONAF para apreciar 

alterações estatutárias, em verdade, retiram da Assembleia Nacional o poder decisório, 

ao exigir do CONAF a aprovação por 3/5, e depois da assembleia apenas por maioria 

simples. 

Por outro lado, quando tal proposta passa pelo CDS - instância permanente composta por 

presidentes das DS eleitos pelas respectivas bases, com mandato de 3 anos -, a 

exigência de 2/3 do total de votos (e não 3/5) serve para impedir, na prática, que a 

vontade da maioria seja ouvida e respeitada. Acaba impondo uma espécie de ditadura da 

minoria, ao permitir que um grupo reduzido imponha sua vontade sobre a maioria. O 

quórum qualificado de 3/5 já é suficiente para resguardar um razoável consenso, sendo 
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premente e urgente devolver aos filiados a prerrogativa soberana de exercerem, em 

Assembleia Nacional, o direito de deliberarem sobre as alterações estatutárias. 

Vale lembrar que a produção legislativa do Congresso Nacional é uma realidade que não 

se pode negar e o Sindifisco Nacional não está imune ao Direito Brasileiro, devendo 

assim se atualizar no cumprimento de tais normas, conforme rege seu próprio estatuto. 

Algumas dessas normas, sobretudo aquelas que têm reflexos administrativos e 

financeiros, podem ferir tanto o patrimônio da entidade, quanto de seus administradores, 

mandatários e responsáveis legais eleitos pela classe para um mandato de 3 (três) anos 

na Direção Nacional. Considerando que a maioria dos representantes locais, eleitos para 

um mandato coincidente de 3 anos, têm a consciência e a responsabilidade moral, 

primando pela boa gestão da entidade, a proposta sugere uma adequação do quórum 

para as alterações necessárias no quantitativo de 3/5 (três quintos) dos presentes na 

Assembleia Nacional. 

Em razão dos argumentos apresentados, a Direção Nacional encaminha 

favoravelmente ao indicativo 3. 

O indicativo 4 trata dos reflexos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e da 

pandemia causada pelo coronavírus, impondo a necessidade de modernização do 

processo eleitoral. Essa proposta traz três pontos muito importantes. O primeiro deles 

trata diretamente da Lei nº 13.079/2018, a qual classificou como dados sensíveis, em seu 

inciso II do art.2º, a filiação sindical. A mesma lei estabeleceu no inciso II de seu art.52 

penalidades por infrações ao tratamento de dados, calculadas em 2% de seu faturamento, 

podendo chegar a 50 milhões de reais. A proposta visa atualizar o parágrafo 6º do artigo 

75 do Estatuto de acordo com as novas regras. O segundo ponto diz respeito à 

necessidade de modernização do processo eleitoral. Vinte e quatro. Esse é o número de 

anos que o Sindifisco Nacional está atrasado em seu processo eleitoral. Desde 1996 o 

Brasil utiliza urnas eletrônicas em suas eleições gerais e até a última eleição do sindicato 

em 2018, a classe precisou esperar meses para conhecer o resultado final até que 

fossem contados os votos em papel. É inimaginável, hoje, Auditores exercerem suas 

funções na Receita Federal sem uso de tecnologia, mas em seu sindicato prevalece o 

feudalismo estrutural. A proposta mantém o voto por correspondência em meio papel, 

mas visa estabelecer a votação presencial em meio eletrônico, trazendo uma economia 

superior a 100 mil reais, num processo que custou em 2018, conforme a CEN divulgou 

aos cofres do sindicato R$ 479.032,33. Além da agilidade na apuração, o processo 

eletrônico estimula a preservação ambiental, trazendo uma maior consciência social à 

entidade. O terceiro ponto que complementa o anterior reestabelece uma medida de 

justiça democrática. Desde o último CONAF, realizado em 2017, uma proposta impôs que 

a votação realizada via internet deve ser necessariamente realizada por certificação 

digital. Com essa restrição, a maioria esmagadora de colegas aposentados foi alijada do 

processo de votação via internet, restando a eles apenas a opção de ter que se deslocar 

para votação presencial ou até os Correios para exercer seu direito de voto em nossa 

democracia interna. Por outro lado, os ativos em sua esmagadora maioria possuem 

certificação digital, fornecida pela Receita Federal, evidenciando um tratamento 

discriminatório contra os filiados aposentados, que agora se pretende corrigir. De lá pra 

cá, inegavelmente, a tecnologia evoluiu muito. Atualmente, nós como clientes de bancos e 
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instituições financeiras, nos valemos de aplicativos, que utilizam o sistema de token por 

exemplo, instalados em nossos smartphones para realizar pagamentos, fazer 

transferências em segundos sem a necessidade de nos deslocarmos até uma agência 

bancária para realizar esse tipo de transação de forma segura e confiável. Em tempos de 

pandemia, que infelizmente ainda estará presente em 2021, é prudente que nossos 

colegas aposentados evitem o deslocamento até ambientes que possam conter 

aglomerações, como uma agência de Correios. A proposta reestabelece a isonomia 

democrática entre os filiados, garantindo aos aposentados o direito de votar pela internet 

se utilizando de tecnologia que poderá ser auditada em todo o processo eleitoral, 

garantindo a integridade, o sigilo e a segurança do voto. 

Em razão dos argumentos apresentados, a Direção Nacional encaminha 

favoravelmente ao indicativo 4. 

O Indicativo 5 propõe a destinação dos valores atinentes às receitas extraordinárias, 
advindas dos valores recebidos pelo Sindifisco Nacional a título de honorários 
sucumbenciais de execuções judiciais promovidas pela entidade. De acordo com o Art. 16 
do Estatuto, Inciso VIII tais valores seriam destinados 70% para a DEN e 30% para as 
DS, mediante autorização assemblear. O valor a ser destinado em 2020 é de R$ 30 
milhões. A proposta discutida por iniciativa da DS Caxias do Sul, com emenda 
apresentada pela DEN, e aprovada no último CDS, dispõe que esse montante seja 
aportado integralmente no Fundo de Corte de Ponto, sendo vedada a destinação a outros 
fundos, salvo decisão posterior de assembleia. A proposta tem como objetivo fortalecer a 
classe para uma eventual paralisação diante das investidas do governo contra o 
funcionalismo público. 

A Direção Nacional entende que é estratégico para o sindicato se posicionar colocando 
um valor importante no Fundo de Corte de Ponto. Isso traz uma mensagem para o 
governo de que o sindicato está preparado para o embate, caso necessário. 

Vale lembrar que a LC 73 não só impediu reajustes remuneratórios até o final de 2021, 

mas também impôs alterações na LRF, de forma que não poderá haver reajustes no 

último ano de mandato do Governo. Portanto, a janela de oportunidade que ainda existe é 

buscarmos um reajuste em 2021, para efeitos a partir de 2022. Depois disso, somente em 

2023, para efeitos em 2024. 

Em razão dos argumentos apresentados, a Direção Nacional encaminha 

favoravelmente ao indicativo 5. 

O Indicativo 6 consulta os filiados sobre a atuação da DEN do Sindifisco Nacional de 

forma conjunta e articulada com o Fonacate e suas afiliadas, com vistas ao planejamento 

e execução de ações contra a Reforma Administrativa (PEC 32). O Sindifisco Nacional é 

filiado ao Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado – FONACATE 

desde sua fundação, em 2007. O FONACATE congrega 35 entidades de classe, 

associações e sindicatos, com vistas a representar em conjunto as Carreiras Típicas de 

Estado, alcançando mais de 200 mil servidores públicos. A despeito de sua denominação, 

nunca houve uma discussão aprofundada sobre o conceito de carreira ou cargo típico, o 

que pode vir a ser motivo de divisão interna quando e se avançarem as pretensões do 

Governo de definir, de forma exaustiva, quais são os cargos típicos de Estado. Não 
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obstante as dificuldades que o Fonacate possa atravessar nessa seara, a Direção 

Nacional entende fundamental atuar de forma conjunta e articulada com as demais 

afiliadas do Fonacate, pela convicção de que unidos somos mais fortes. O Sindifisco 

Nacional já vem participando ativamente das iniciativas do Fonacate, desde a criação da 

Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, há mais de um ano, o 

lançamento dos Cadernos da Reforma Administrativa, reuniões na SGP, dentre outras 

ações, e em 2021, mais do que nunca, será importante intensificar as ações contra a 

Reforma Administrativa, na defesa dos interesses dos nossos filiados, com a perspectiva 

de que estamos tratando de uma questão ampla, que atinge todo o funcionalismo. Ainda 

que em diferentes doses, a PEC 32 proposta pelo Governo é um veneno que afetará todo 

o serviço público, inclusive os cargos típicos de Estado. 

Em razão dos argumentos apresentados, a Direção Nacional encaminha 

favoravelmente ao indicativo 6. 

O Indicativo 7 consulta os filiados sobre a atuação da DEN do Sindifisco Nacional de 

forma conjunta e articulada com o Fonasefe e suas afiliadas, com vistas ao planejamento 

e execução de ações contra a Reforma Administrativa (PEC 32). O Sindifisco Nacional é 

filiado ao Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais – FONASEFE 

desde sua organização em 2012, que decorreu de transformação da antiga CNESF 

(Coordenação Nacional das Entidades dos Servidores Federais). Tanto o antigo Unafisco 

Sindical quanto a FENAFISP constituíam a antiga CNESF desde a década de 1990. A 

entidade congrega um leque muito mais amplo de associações e sindicatos do serviço 

público federal, de todas as áreas, tais como educação, saúde, servidores do legislativo e 

do judiciário. O DEN do Sindifisco Nacional vem participando ativamente das reuniões do 

Fonasefe desde o início de 2020, e inclusive convidou dois representantes a estarem no 

CDS de março, realizado em Maringá-PR, por ocasião das discussões sobre Campanha 

Salarial 2020, antes do início da pandemia do coronavírus. No entendimento da Direção 

Nacional, o enfrentamento contra o Governo e parte do Congresso Nacional na pauta da 

Reforma Administrativa deve envolver o máximo de articulação entre as entidades. O 

momento é de união. Sem abrir mão das especificidades do nosso cargo típico de Estado, 

podemos e devemos nos integrar às ações mais amplas coordenadas pelo Fonasefe. 

Em razão dos argumentos apresentados, a Direção Nacional encaminha 

favoravelmente ao indicativo 7. 
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INDICATIVOS PARA A ASSEMBLEIA NACIONAL DE 09/12/2020 

 

Favor encaminhar os resultados, por meio do Portal de Serviços. 
 
DS: ______________________________________________ 
 
Nº de Auditores-Fiscais presentes: 
Ativos: ____ Aposentados: ____ TOTAL: _____ 
 

 

INDICATIVO 1: Os Auditores-Fiscais reunidos em assembleia nacional aprovam as 

alterações estatutárias que dispõem sobre a vinculação dos Auditores-Fiscais ativos de 

acordo com os critérios de lotação, exercício ou localização, conforme as considerações e 

anexo 1?  

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 

 

INDICATIVO 2: Os Auditores-Fiscais reunidos em assembleia nacional aprovam as 

alterações estatutárias relativas ao Unafisco Saúde, especialmente sobre a atualização de 

prazos e procedimentos contábeis, com vistas ao cumprimento das normas da ANS, 

conforme as considerações anexo 2? 

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 

 

INDICATIVO 3: Os Auditores-Fiscais reunidos em assembleia nacional aprovam a 

alteração estatutária que dispõe sobre o quórum qualificado de 3/5 (três quintos), pela 

Assembleia Nacional, para o processo de atualização estatutária, conforme as 

considerações e anexo 3? 

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 

 

INDICATIVO 4: Os Auditores-Fiscais reunidos em assembleia nacional aprovam a 

alteração estatutária que dispõe sobre a observância da Lei Geral de Proteção de Dados 

e alterações quanto ao processo eleitoral, especialmente a possibilidade de voto pela 

internet aos filiados aposentados, conforme as considerações e anexo 4? 

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 
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INDICATIVO 5:  Os Auditores-Fiscais reunidos em assembleia nacional aprovam a 

destinação do valor das receitas extraordinárias, nos termos do artigo 93, inciso III do 

Estatuto, no valor de R$ 30 milhões, para o Fundo de Corte de Ponto, conforme as 

considerações? 

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 

 

INDICATIVO 6:  Os Auditores-Fiscais reunidos em assembleia nacional aprovam a 

atuação da DEN do Sindifisco Nacional de forma conjunta e articulada com o Fonacate e 

suas afiliadas, com vistas ao planejamento e execução de ações contra a Reforma 

Administrativa (PEC 32)? 

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 

 

INDICATIVO 7:  Os Auditores-Fiscais reunidos em assembleia nacional aprovam a 

atuação da DEN do Sindifisco Nacional de forma conjunta e articulada com o Fonasefe e 

suas afiliadas, com vistas ao planejamento e execução de ações contra a Reforma 

Administrativa (PEC 32)? 

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 

 

 

 

 

 
 


