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Brasília, 9 de setembro de 2022 

 

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

infrações ao Estatuto do Sindifisco Nacional 

 

 Através da presente Nota, a Mesa Diretora do CDS, representada por 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 155 (cento e cinquenta e cinco) representações para 

apuração de responsabilidade quanto ao cometimento de infrações ao Estatuto do Sindifisco 

Nacional. 

Dessas, 26 (vinte e seis) já tiveram parecer emitido pelo Conselho Permanente de 

Árbitros (CPA), considerando a improcedência das representações, sendo que 16 

(dezesseis) ainda estão em prazo para apresentação de recursos contra essa decisão e das 

demais, houve apreciação dos 2 (dois) recursos apresentados na última reunião do CDS, 

sendo que houve a aceitação de 1 (um) dos recursos. 

O julgamento da representação cujo recurso foi aceito foi suspenso por decisão do 

Plenário na reunião do CDS realizada em 31 de agosto de 2022 na cidade de São Paulo, 

após o surgimento de dúvidas e questionamentos sobre como deveria ser realizado o rito de 

julgamento do caso, bem como a deliberação acerca das penalidades previstas no Estatuto 

do Sindifisco Nacional em seus arts. 117 e 118. A Mesa Diretora encaminhará quesitos ao 

departamento jurídico da Diretoria Executiva Nacional (DEN), a fim de que seja construída 

uma proposta de padronização do rito de julgamento e apreciada pelos Delegados Sindicais 

na próxima reunião extraordinária do CDS, conforme o disposto no art. 156 do Estatuto:  

 

“Art. 156. Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela DEN do 
SINDIFISCO NACIONAL, ad referendum do CDS.” 
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Das 129 (cento e vinte e nove) restantes todas 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. Tal fato também se aplicará aos recursos encaminhados à Mesa 

Diretora em face de propostas de arquivamento do CPA. 

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 


