
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 04 

e 05 de abril de 2023 na sede do Sindifisco Nacional, com início previsto para as 09h30min do 

dia 04 (terça-feira) e término previsto para as 18h00min do dia 05 (quarta-feira), com a 

finalidade de discutir a seguinte pauta: 

 

1. GAT – Informações e Atualizações; 

2. Ação que suspendeu prazo migração para o RPC; 

3. Medidas para que sejam contempladas no cálculo do BE, valores anteriores a 2000; 

4. Medidas para que sejam contempladas no cálculo do BE, valores anteriores a 1994; 

5. Informes da ADI da reforma da Previdência; 

6. Esclarecimento de eventuais diferenças entre os contratos firmados com o Escritório 

Arruda Alvim sobre serviços prestados nas ações dos 28,86%; 

7. Processos administrativos referentes aos pedidos de restituição baseados em valores 

recebidos de precatório; 

8. Esclarecimento sobre o documento que foi enviado para a Diretoria elaborado na última 

reunião do CCAJ; 

9. Situação da parte controversa referente ao Processo dos 28,86% dos ex-previdenciários 

filiados ao antigo Sindifisp-SP; 

10. Informações detalhadas sobre a mudança que ocorreu no Departamento Jurídico; 

11. Informações sobre a/as demissões no Plano de Saúde; 

12. Recebimento da Diferença dos precatórios dos 28,86% pagos parcialmente em 2022; 

13.  Andamento das ações referentes aos erros de cálculo dos precatórios dos 28,86% pagos 

em 2021; e  

14. Outras demandas específicas das Regiões Fiscais. 

 

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. 

 

ADAURI LIMA DE SOUZA 

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA 

CONSELHO CURADOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
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