
CCAJ – CONSELHO CURADOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

Edital de Convocação 

 
O Presidente da Mesa Diretora do CCAJ-CONSELHO CURADOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

DO SINDIFISCO NACIONAL – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, no 
uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 14 do Regimento Interno, CONVOCA os membros 
titulares e suplentes do citado Conselho para reunião presencial em Brasília-DF e via teleconferência 
(para aqueles que não puderem viajar no período), que se realizará nos dia 18 e 19 de outubro de 2022 
na sede do Sindifisco Nacional, com início previsto para as 09h30min do dia 18 (terça-feira) e término 
previsto para as 18h00min do dia 19(quarta-feira), com a finalidade de discutir a seguinte pauta: 

 
1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
2) Informações sobre a GIFA; 
3) Informações sobre o julgamento e estratégia da GAT; 
4) Informações sobre os precatórios 28,86%: relação de pagamentos efetuados em 2022 e inscritos 
em 2022 para pagamentos em 2023 (por RF); 
5) Informações sobre o Título Executivo dos 28,86% do escritório patrocinador Dirluci Sarges 
Advogados, mais recente, que pode beneficiar Auditores filiados que não possuem ação dos 28,86% 
patrocinada pelo Sindifisco ou outra entidade; 
6) Solicitação de informações referentes aos erros de cálculo dos precatórios dos 28,86% 
(fazendários) pagos em 2021; 
7) Informações sobre a ação para restabelecimento de pagamento de Anuênios – perspectivas; 
8) Informações sobre o Julgamento da ADI nº 6258 - inconstitucionalidade artigo 11 da EC nº 
103/2019 – perspectivas; 
9) Informações sobre o processo dos 28,86 dos exequentes que eram filiados ao SINDIFISP-SP; 
10)  Esclarecimentos sob as informações prestadas pelo Colega Itamar, cuja cópia foi distribuída na 
última reunião; 
11)  Outras demandas específicas das Regiões Fiscais. 

 
 

Brasília-DF, 03 de outubro de 2022. 
 
 
 

___________________________ 
JOÃO LUIZ DOS SANTOS 

Presidente da Mesa Diretora 
Conselho Curador de Assuntos Jurídicos 
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