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INDICATIVOS PARA A ASSEMBLEIA NACIONAL DE 07/06/2018 

Favor encaminhar os resultados até 11 de junho, para assembleianacional@sindifisconacional.org.br . 

DELEGACIA SINDICAL NO CEARÁ 

Nº de Auditores Fiscais presentes: Ativos: 47   Aposentados: 11   TOTAL: 58 

INDICATIVO 1:  Os Auditores-Fiscais autorizam a utilização do Fundo de Mobilização para custear as despesas com a 

organização dos seminários regionais para discutir Conjuntura e propostas tributárias, aduaneiras, previdenciárias e 
fiscais a serem apresentadas aos candidatos ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e aos presidenciáveis das 
eleições de 2018; o Fundo de Mobilização também deverá custear as despesas de locomoção, estadia e alimentação dos 
representantes das DS da região sede do encontro, bem como, da comissão organizadora dos eventos: 

a) sim: 14    b) não: 23      c) abstenções: 04 

 
INDICATIVO 2: Os Auditores-Fiscais autorizam a utilização do Fundo de Mobilização para custear o pagamento dos 

honorários advocatícios relativo ao caso especial do filiado Francisco Cesar de Oliveira Santos, totalizando o valor de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais): 

a) sim: 30     b) não: 07        c) abstenções: 06 

I 
NDICATIVO 3: Os Auditores-Fiscais autorizam a utilização do Fundo de Mobilização para custear o pagamento do valor 

de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) ao escritório Falcão Andrade e Pimentel pela atual atuação nas ações 
da greve no STJ, que garantiram a manutenção da decisão liminar, que impediu o corte de ponto: 

a) sim: 12        b) não: 27       c) abstenções:  08 

 
INDICATIVO 4: Os Auditores Fiscais entendem que o atual Auditor Fiscal Secretário, o Auditor Fiscal Secretário Adjunto e 

os Auditores Fiscais Subsecretários não mais possuem legitimidade e credibilidade para a condução do Órgão, 
solicitando sua imediata exoneração e indicação de novos auditores fiscais para ocuparem os respectivos cargos: 

a) sim: 37        b) não:  03      c) abstenções: 09 

 
INDICATIVO 5: Os Auditores Fiscais aprovam que o Sindifisco Nacional envie  comunicação formal ao Ministro da 

Fazenda para informar que a administração da Receita Federal não tem legitimidade, competência ou credibilidade para 
decidir sobre o sobrestamento da regulamentação do Decreto do bônus de eficiência, fruto de acordo com a classe, 
devendo ser desconsiderada qualquer iniciativa neste sentido: 

a) sim:  27       b) não: 04        c) abstenções: 05 

 
INDICATIVO 6: Os Auditores Fiscais aprovam que a chefia imediata e o titular de unidade responsáveis pelo corte do 

ponto do Auditor Fiscal que está fazendo greve amparada judicialmente, tendo este comunicado tal fato formalmente, 
serão objeto de processos administrativo, criminal e de demais ações judiciais cabíveis, a serem promovidos pelo 
Sindifisco Nacional, no prazo de até 30 dias da ciência do fato pelo sindicato: 

a) sim: 32         b) não:  05         c) abstenções: 06 

 
INDICATIVO 7: Os Auditores Fiscais aprovam o ressarcimento, pelo Fundo de Corte de Ponto, aos filiados que deixem de 

receber ou tenham os valores descontados referente ao adicional de periculosidade/insalubridade, em virtude de adesão 
à greve aprovada pela categoria: 

a) sim: 40        b) não:  08       c) abstenções: 02 

 
INDICATIVO 8: Os Auditores Fiscais aprovam a extensão da greve ininterrupta do dia 13 de junho até o dia 30 de junho 

de 2018, sendo reavaliada após o final deste prazo, ressalvada a Aduana, onde poderá ser adotada a paralisação 
ininterrupta ou a operação padrão nos termos atuais. Deverá ser mantido o respeito ao percentual de 30% de Auditores 
Fiscais em trabalho normal: 

a) sim: 19           b) não: 22        c) abstenções: 09 

 
INDICATIVO 9: Os Auditores Fiscais aprovam que as Delegacias Sindicais promovam em suas respectivas jurisdições o 

Dia Nacional de Devolução da Folha de Ponto em Branco, no dia 03 de julho de 2018, conforme foi aprovado na 
Assembleia Nacional de 07/05/2018: 

a) sim: 07          b) não: 21           c) abstenções: 08 
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