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Considerações e Indicativos da DEN para a Assembleia Nacional  

de 17 de maio de 2018 
 

 A presente Assembleia Nacional destina-se a apreciar indicativos relativos ao 
destaque dos honorários sucumbenciais nos precatórios das ações dos 28.86% dos 
ex-fazendários e a eventual acordo com a União acerca da ação judicial da GIFA. 
Também serão discutidas propostas referentes à campanha salarial. 
 
 O indicativo 1 diz respeito à ratificação, pelos Auditores-Fiscais exequentes 
das ações de 28,86% do ex-Unafisco Sindical, da cláusula terceira, ii.1 e ii.2, do 
contrato original firmado com o escritório Martorelli, por meio da qual autoriza o 
destacamento em favor do escritório, a título de honorários de êxito, de 3%, em caso 
de decisão que garanta o percentual de 28,86%, ou de 1,5%, no caso de decisão 
por apenas 2,2%, calculados sobre os valores percebidos por cada associado em 
decorrência das execuções. 
 

A necessidade de se fazer essa ratificação das cláusulas contratuais de êxito 
previstas no contrato com o escritório Martorelli decorre de uma mudança de 
orientação da 2ª Vara Federal de Maceió, onde tramita a imensa maioria das 
execuções. Até então, os honorários de êxito (3% em decisões de 28,86%, ou 1,5%, 
em decisões de 2,2%) vinham sendo destacados quando da expedição dos 
precatórios, ou seja, os exequentes já recebiam seus valores com o desconto do 
pagamento ao escritório da parte que lhe cabe. Com a mudança de orientação, foi 
exigido do sindicato que ratificasse em assembleia nacional essa cláusula de 
honorários para possibilitar o destacamento nos precatórios futuros. 

 
Em caso de não aprovação deste indicativo, vislumbram-se dois problemas 

graves: o primeiro é a possibilidade de não expedição de precatórios até que se 
resolva a definitivamente a questão. O segundo problema seria a necessidade de o 
sindicato cobrar os honorários de êxito de cada um dos exequentes após o 
recebimento dos respectivos precatórios, o que já se mostrou, em anos pretéritos, 
de difícil consecução. 

 
A DEN, portanto, encaminha favoravelmente ao indicativo 1. 

 
No indicativo 2, os Auditores-Fiscais deverão deliberar se autorizarão a DEN 

a manter negociações com a União, visando a uma conciliação com a Advocacia 
Geral da União na execução do título judicial da GIFA. Caso haja, ao final dessa 
negociação, uma proposta formal do governo, esta deverá ser submetida a nova 
Assembleia Nacional. 

 
O CPC de 2015 inovou ao trazer a audiência de conciliação ou mediação 

previamente ao julgamento de mérito. Embora não seja obrigatória, no caso da GIFA 
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houve manifestação do juízo de que se buscasse uma conciliação do sindicato com 
a AGU, antes da fase contenciosa. 

 
Por esse motivo, a DEN, conforme noticiado em 4 de abril, reuniu-se com a 

AGU para iniciar entendimentos para se verificar se é possível fazer um acordo entre 
os exequentes e a AGU para que as execuções transcorram de forma mais célere e 
menos litigiosa. Nessa primeira reunião, a AGU apresentou considerações iniciais 
sobre os parâmetros por ela normalmente utilizados quando se trata de acordos em 
execuções. A AGU tem como prática propor que a correção monetária seja feita em 
alguns meses pela TR (em vez do IPCA-E) e, ainda, um deságio no valor pedido. 

 
Qualquer proposta formal de acordo terá necessariamente que ser submetida 

a aprovação em assembleia pelos exequentes e prever uma cláusula de validade 
condicionada a que os precatórios sejam efetivamente inscritos em prazo razoável, 
razão pela qual qualquer possível acordo a ser levado à deliberação dos exequentes 
deve ser firmado em uma data que permita que os procedimentos judiciais possam 
ser praticados. 

 
Como se trata de uma fase prévia não obrigatória, mas que atualmente é 

solicitada pelos magistrados, como efetivamente ocorreu na execução da GIFA, a 
DEN entende que deve prosseguir nas negociações, não só para não contrariar o 
juízo e, com isso, demonstrar intransigência, quanto pela própria possibilidade de se 
obter um bom acordo que possa diminuir consideravelmente o tempo de tramitação 
da execução e de pagamento dos precatórios. Qualquer proposta, contudo, será 
submetida a assembleia nacional, para que esta instância delibere a conveniência e 
oportunidade de se aderir a qualquer acordo proposto. 
 

A DEN encaminha pela aprovação do indicativo 2. 
 
Na Assembleia Nacional do dia 07/05/2018, a classe decidiu pela 

implementação de greve por 30 (trinta) dias consecutivos em razão de persistir o 
impasse para a publicação do decreto que regulamenta o Bônus de Eficiência.  

 
Para dar efetividade a essa decisão, o Comando Nacional de Mobilização 

planeja algumas ações de apoio aos Auditores-Fiscais em localidades e unidades 
estratégicas durante este período de greve contínua. A primeira dessas ações será 
na cidade de Santos-SP. 

 
Faz-se necessária, entretanto, a autorização da Assembleia Nacional, nos 

termos do art. 90, § 1º do Estatuto do Sindifisco Nacional, para a utilização dos 
recursos do Fundo de Mobilização no custeio de tais atividades. 

 
O indicativo 3, assim, solicita o assentimento dos Auditores-Fiscais para que 

o Fundo de Mobilização possa ser utilizado para custear as despesas da 
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mobilização da próxima semana em Santos. No mesmo indicativo, pede-se que tal 
autorização se estenda às demais ações de mobilização programadas para o acima 
aludido período, limitada a 5 (cinco) filiados que não pertençam aos comandos 
locais, regionais ou nacional, vez que estes já estão autorizados pelo Estatuto do 
Sindicato. 

 
A DEN encaminha favoravelmente ao indicativo 3. 
 
O indicativo 4 foi solicitado pelo Comando Nacional de Mobilização, a partir 

de proposta apresentada pelo Grupo de Trabalho de Controle de Ponto e 
Teletrabalho, constituído pelo CDS. 

 
De fato, tal proposta foi aprovada na AN de 09/10/2017, porém, teve a 

implementação sobrestada pela AN de 15/01/2018. Na ocasião, entendeu-se que a 
medida estava comprometida pelo prolongamento da mobilização. 

 
Os delegados sindicais, entretanto, na reunião do CDS que se encerrou nesta 

quarta-feira, 16, entendeu que a proposta deve ser adotada já no presente mês de 
maio/2018. 

 
A DEN acompanhando o CDS e o CNM, encaminha favoravelmente ao 

indicativo 4. 
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Considerações e Indicativos do CNM para a Assembleia Nacional de 17 de 
maio de 2018 

 
A dinâmica da mobilização, em algumas ocasiões requer que o Comando 

Nacional de Mobilização decida por orientações e ações as quais podem gerar 
custos financeiros a serem bancados pelo fundo de mobilização. 
 

Contudo, somente os custos referentes a deslocamento e hospedagem dos 
membros dos Comandos Nacional, Regional e Local estão automaticamente 
cobertos por esse fundo, conforme estatuto. 
 

Desde o início da mobilização, por algumas vezes foi necessário levar à 
assembleia nacional indicativo para autorizar outras despesas com a mobilização ou 
com deslocamento de auditores fiscais não componentes dos Comandos. 
 

Em todas as ocasiões até aqui, tais despesas foram aprovadas por ampla 
maioria da Assembleia. 
 

Mais uma vez, uma assembleia é chamada para tal fim, conforme indicativo 
3. 
 

Ocorre que, como neste caso em específico, e em alguns outros já ocorridos, 
a demora na aprovação pode inviabilizar ação em si, por não haver tempo hábil para 
esta consulta, ou tornar seus custos mais altos, pois quanto mais se espera para 
emitir passagens, maior o seu custo. 
 

O Comando Nacional sempre decide suas ações por votação pelo colegiado 
que é formado por representantes de todas as regiões fiscais, eleitos em suas bases 
por seus pares para conduzir a mobilização. 
 

Sempre agiu com cautela e responsabilidade, inclusive nas ações que 
envolvem custos, quaisquer que sejam. 
 

Desta forma, para não se correr o risco de ter ações inviabilizados pelo prazo 
necessário para consulta os filiados; para não se ter custos mais elevados, que 
poderiam ser minimizados se as providências ocorressem antes; e tendo em vista 
ainda que em todas as ocasiões passadas os indicativos nesse sentido sempre 
foram aprovados,  o Comando Nacional apresenta o indicativo 3 solicitando 
autorização para que despesas decorrentes de ações de mobilização sejam 
previamente autorizadas pela Assembleia e possam ser pagas pelo fundo de 
mobilização, constituído para este fim. 
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Estamos entrando em um momento em que ações terão que ser tomadas 

rapidamente, pois o tempo disponível para a regulamentação do bônus este ano 
está se esgotando. 
 

Por todo acima exposto, o Comando Nacional encaminha pela 
*aprovação* do indicativo 3. 

Na Assembleia Nacional de 09/10/2017 houve a aprovação do seguinte 
indicativo: 

"Os Auditores Fiscais aprovam o não preenchimento e a assinatura das folhas 
de ponto a partir de janeiro de 2018. Em vez disso, as Autoridades Tributárias e 
Aduaneiras da União preencherão seus relatórios de atividades realizadas no mês, 
tais como, RHAF, FRA e similares ou, na ausência de tais dispositivos, deverão 
preencher folha de registro de atividades. Os referidos documentos deverão ser 
impressos e anexados às folhas de ponto e devolvidos às chefias." 

Na Assembleia Nacional de 15/01/2017, os Auditores-Fiscais aprovaram a 
postergação dessa medida até o primeiro dia útil do segundo mês subsequente ao 
término do movimento paredista. 

Todavia, desde então, nenhuma ação foi adotada no sentido de consolidar a 
diferenciação do trabalho dos Auditores-Fiscais, com a substituição do obsoleto, 
inócuo e ineficiente controle através de folha de ponto por modelos de controle 
condizentes com o nível intelectual e de complexidade que as atividades privativas 
do cargo exigem.  

Persiste então a necessidade de buscar essa substituição através de uma 
decisão dos Auditores-Fiscais de deixar de assinar a folha de ponto, como forma de 
nos posicionarmos de maneira firme contra qualquer tipo de controle de frequência, 
seja ele em papel ou eletrônico. 

Assim, considerando que o movimento paredista já se arrasta há mais de 6 
meses e considerando a iminência da implementação do ponto eletrônico, urge rever 
a decisão tomada em 15/01/2018 e resgatar a ação aprovada por 93% dos votantes 
na Assembleia de 09/10/2017, sob pena de, em breve, a mesma tornar-se inócua. 

Caso aprovado o indicativo, os Auditores-Fiscais que não estão obrigados a 
preencher RHAF, FRA ou outro modelo de relatório de horas deverão preencher 
versão impressa desses relatórios ou utilizar o formulário de registro de atividades, 
definido na Portaria Interministerial AGU/MF/BACEN nº 19, de 02 de junho de 2009. 
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As folhas de ponto devem ser apresentadas em branco já ao final desse mês, 
em relação a todo o mês de maio de 2018. 

Enquanto perdurar o movimento paredista, os Auditores-Fiscais grevistas não 
deverão preencher nem a folha de ponto e nem qualquer outro tipo de relatório. Isso 
vale inclusive para os Auditores-Fiscais que percebem indenização de fronteira, 
mantido o mesmo sistema atual de reembolso do valor da indenização pelo 
Sindifisco. 

Diante desses fatos e prestados os esclarecimentos, o CNM encaminha 
favoravelmente ao indicativo 4. 
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INDICATIVOS PARA A ASSEMBLEIA NACIONAL DE  17 / 05 / 2018 

 

Favor encaminhar os resultados até 21 de maio/18 para 
assembleianacional@sindifisconacional.org.br. 

 

DS/Representação: ______________________________________________ 

 
Nº de Auditores Fiscais presentes: Ativos: ____ Aposentados: ____ TOTAL: _____ 

 
Indicativo1: Os Auditores-Fiscais exequentes das ações de 28,86% do ex-Unafisco 
Sindical, decorrentes das ações de conhecimento nº 0003486-78.1997.4.05.8000, 
0006372-50.1997.4.05.8000 e 0000008-28.1998.4.05.8000, ratificam 
EXPRESSAMENTE a cláusula terceira, ii.1 e ii.2, do contrato original firmado em 21 
de janeiro de 2009 com o escritório Martorelli, autorizando EXPRESSAMENTE o 
destacamento em favor do escritório, a título de honorários de êxito, de 3%, em caso 
de decisão que garanta o percentual de 28,86%, ou de 1,5%, no caso de decisão 
por apenas 2,2%, calculados sobre os valores percebidos por cada associado em 
decorrência das execuções. 
: 

a) sim: _______  

b) não: _______ 

c) abstenções: _______ 

 
 
Indicativo 2: Os Auditores-Fiscais autorizam a DEN a manter negociações visando, 
na forma do art. 334 do CPC, uma conciliação com a Advocacia Geral da União na 
execução do título judicial da GIFA, sendo certo que eventual proposta formal de 
acordo apresentada pela AGU deverá ser submetida a deliberação de assembleia 
nacional: 
 

a) sim: _______  

b) não: _______ 

c) abstenções: _______ 
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Indicativo 3: Os Auditores-Fiscais autorizam a utilização do Fundo de Mobilização 
para custear as despesas com hospedagem, transporte e alimentação de filiados na 
mobilização programada para a cidade de Santos, na próxima semana. De igual 
forma estende tal autorização às demais atividades de mobilização nos 30 dias de 
paralisação, nos termos aprovados no indicativo 1, da Assembleia Nacional de 
07/05/2018. Neste caso, a autorização se limita ao custeio das despesas de 05 
(cinco) filiados por atividade, que não sejam membros de comandos locais, regionais 
ou nacional: 
 

a) sim: _______  

b) não: _______ 

c) abstenções: _______ 

 

Indicativo 4: Os Auditores-Fiscais autorizam o não preenchimento/assinatura da 
folha de ponto, já a partir de maio de 2018. Em vez disso, as Autoridades Tributárias 
e Aduaneiras da Receita Federal do Brasil preencherão relatórios de atividades, tais 
como RHAF, FRA ou similares. Os referidos documentos deverão ser impressos e 
anexados às folhas de ponto em branco e devolvidos às chefias. Durante o 
movimento paredista, os relatórios de atividades somente deverão ser preenchidos 
pelos Auditores-Fiscais que permanecerem no ambiente de trabalho em respeito ao 
limite de 30% : 
 

a) sim: _______  

b) não: _______ 

c) abstenções: _______ 

 


