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Brasília, 27 de junho de 2022 
 

Assunto: Representação ao Conselho de Delegados Sindicais (CDS) – Alegação de infrações ao 

Estatuto do Sindifisco Nacional 

 

 Em complemento à Nota emitida no dia 19 de abril de 2022, a Mesa Diretora do CDS, 

através de seu Presidente, vem esclarecer aos filiados o andamento e os trâmites das 

representações apresentadas até este momento a esta instância. 

 Após análise de admissibilidade pela Direção Nacional, foram encaminhadas ao Conselho 

de Delegados Sindicais 124 (cento e vinte e quatro) representações para apuração de 

responsabilidade quanto ao cometimento de infrações ao Estatuto do Sindifisco Nacional. Destas, 7 

(sete) não foram acolhidas por terem sido propostas contra não filiados. 

Das 117 (cento e dezessete) restantes, 2 (duas) aguardam parecer do jurídico da Direção 

Executiva Nacional, 6 (seis) foram recebidas pela Mesa Diretora do CDS no dia 24 de junho de 

2022 e estão em fase de ciência dos interessados, enquanto as demais foram encaminhadas ao 

Conselho Permanente de Árbitros (CPA) para que possam realizar a análise e, posteriormente, 

emitir seus Relatórios, que serão encaminhados à Mesa Diretora. 

Como já informado, a Mesa Diretora pautará a análise do relatório pelo Plenário na reunião 

subsequente do CDS de seu recebimento, que o apreciará e deliberará quanto à aplicação de 

penalidade. 

Todo o processo assegurará o contraditório e o direito de defesa dos representados, 

previsto nos dispositivos normativos correspondentes. 

Por fim, informamos que todas as representações que forem encaminhadas à Mesa 

Diretora, após análise de admissibilidade pelo Jurídico da Direção Nacional, serão encaminhadas 

de forma célere ao Conselho Permanente de Árbitros, para que este possa fazer a devida análise, 

dentro do prazo estatutário, que é de até 60 (sessenta) dias. 

  

 
 

ANDERSON AKAHOSHI NOVAES 
Presidente da Mesa Diretora do CDS 


