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Prezados COLEGAS associados aos SINDICATOS 

filiados à FENASTC 

 

A que se destinam as assembleia-gerais convocadas para: 1 -

Autorizar o Sindicato a criar a Federação Nacional dos Servidores dos 

Tribunais de Contas, FENASTC, entidade de grau superior; e 

2. Ratificar a filiação do Sindicato à FENASTC. 

Trata-se um ato formal, atendendo as exigências do Ministério do 

Trabalho (Portaria 186 de 2008) para “registro” de Entidades 

Sindicais. 

Os sindicatos que estão realizando essas assembleias são filiados e 

contribuem com a FENASTC, participando de suas atividades desde 

muito tempo. Não há qualquer inovação (na filiação) no gesto atual. 

A FENASTC buscará registrar-se como entidade sindical de 2º grau. 

Precisamos consolidar nossa organização. 

Os servidores do TCE/PR filiados ao Sindicontas/PR, são fundadores 

da FENASTC. A FENASTC realizou o Encontro Técnico Nacional em 

Curitiba em 2014 e como Presidente da Federação, estive por quatro 

vezes no TCE/PR, nos dois últimos anos a convite do Sindicato. Na 

última visita, foi realizado o lançamento da revista "Controle Externo 

Brasileiro em Revista" (disponível no sítio www.fenastc.org.br ). A 

relação dos Servidores deste Tribunal com a FENASTC tem 24 anos. 

Levantar dúvidas, nesse momento, sem qualquer razão, serve 

somente para confundir. Nada construirá. 

http://www.fenastc.org.br/
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A FENASTC representa, também, Associações de Servidores? Sim. 

Nos 34 Tribunais de Contas Brasileiros, existem 58 entidades com 

Diretoria, Estatuto e que atuam na defesa dos Servidores. Destas, 32 

já se denominam sindicatos. Em alguns Tribunais existem somente 

associações.  

A decisão organizativa (qual a denominação tomar e como funcionar) 

é exclusiva dos Servidores locais, não sendo razoável que a Federação 

lhes determine o que é melhor. Cabe a FENASTC acolher e apoiar suas 

demandas e incluí-los nos debates nacionais. 

A FENASTC representa Sindicatos e Associações, desde sua origem. 

Temos 24 anos de existência. Não há qualquer impedimento legal 

para funcionar desse modo. 

Mais relevante, nossa força deriva da compreensão democrática de 

que o importante é as ideias que defendemos, em torno das quais, se 

reúnem extraordinário número de servidores em todo o Brasil, nesse 

momento expressa na revista “Controle Externo Brasileiro em 

Revista”. 

Estamos vivendo um momento difícil para todo o Serviço Público 

Brasileiro. Estamos sob ataque: PLP257 (agora PLC54/2016 - 

Senado), PEC 30/2013(já aprovada no Senado), PEC 241/2016 

(congela nossos orçamentos por 20 anos) e reforma da Previdência. 

Para enfrentar esse momento difícil precisamos ampliar nossa 

organização.   

A enorme crise econômica (com mais de 12 milhões de 

desempregados e com processo de desindustrialização do País) já 

atinge os orçamentos dos TCs e, não estamos conseguindo sequer 

repor perdas inflacionárias nos salários dos Servidores. A crise de 
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moralidade pública cobra uma nova postura dos Tribunais de Contas 

para justificar gastos de R$ 8,9 bilhões realizados em 2015. Devemos 

nos apresentar para a sociedade como alternativas para o combate à 

corrupção. 

Já é tempo de providenciarmos nosso registro no Ministério do 

Trabalho, para defender nacionalmente os servidores dos Tribunais 

de Contas e para impedir que entidades estranhas a nossa 

organização nos Tribunais se apropriem dos valores subtraídos dos 

nossos colegas. E ainda, para garantir as prerrogativas de dirigentes 

sindicais previstas na Convenção 151 da OIT, que regulamenta as 

relações entre os gestores públicos e os Trabalhadores, a qual o Brasil 

aderiu. 

Atenciosamente, 

Porto Alegre, Setembro de 2016. 

Amauri Perusso – Presidente da FENASTC

 


