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TÍTULO:  

Adequação e equiparação do sistema de votos do CONAFFA com o 

do Conselho de Delegados. 

OBEJTIVO: 

Fornecer proposta de equidade e proporcionalidade nos sistemas de votos do 

Conselho de Delegados. 

RESUMO: 

O Conselho de Delegados, órgão estatutariamente definido como a 

segunda instancia deliberativa do sindicato, sofre da ausência de critérios de 

proporcionalidade e equidade em relação aos filiados por ele representados. A 

proposta aqui é realizar a adequação estatutária para corrigir esse erro 

 

INTRODUÇÃO: 

Da adequabilidade para reapresentação da tese. 

A tese de posse de armas para o AFFA fora tese apresentada desde o 

primeiro CONAFFA sendo rejeitada e reapresentada até sua aprovação no III 

CONAFFA. Entendemos que a entidade é dinâmica e sofre alterações de 

pensamento durante o tempo. Dessa forma reapresenta-se a tese ora 

apresentada no III CONAFFA de Florianópolis. 

O Conselho de Delegados é, conforme o estatuto e o regimento interno 

da ANFFA Sindical, a instância deliberativa imediatamente inferior à 

Assembleia Geral Nacional. Fica claro que o regimento interno e o estatuto dão 

diretrizes específicas sobre as deliberações que o Conselho tem em seu 

escopo de atuação. 
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No entanto, ao fazer uma análise matemática, podemos observar que há 

dois pesos e duas medidas quando tratamos as diferentes instâncias 

deliberativas do Sindicato.  

Na Assembleia Geral Nacional, cada filiado tem direito a voto e 

representação igualitária com os demais filiados. Em outras palavras, na 

Assembleia cada filiado é representado através de seu voto.  

No CONAFFA esse fator representativo também é justa e corretamente 

levado em conta. Cada grupo de 30 filiados tem o direito de eleger um 

representante para defender suas opiniões e posições quanto as deliberações 

tomadas pelos delegados eleitos. 

Já no Conselho de Delegados, esse fator não tem valor algum, onde 

conforme o estatuto em seu artigo 38 diz: 

“Art. 38. As decisões do Conselho dos Delegados Sindicais serão 

tomadas por maioria simples, sendo exigida a presença mínima de metade 

mais um do total dos conselheiros.” 

Ou seja, caímos no grande risco de que o resultado de uma decisão no 

Conselho de Delegados não represente a vontade da maioria dos filiados. 

Para melhor ilustrar com os dados de filiação de abril de 2014 teremos 

em duas tabelas com o % acumulado de filiados e a linha em destaque 

vermelho o que seria representado em extremo o Art. 38 e em amarelo o que 

seria se fosse uma Assembleia onde todos votam: 

Filiados por delegado em 
ordem decrescente 

% Acumulado 

476 11,2% 
449 21,9% 
371 30,6% 
320 38,2% 
311 45,5% 
259 51,6% 
246 57,5% 
204 62,3% 
203 67,1% 
179 71,3% 
179 75,5% 
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129 78,6% 
126 81,5% 
111 84,2% 
103 86,6% 
101 89,0% 
67 90,6% 
66 92,1% 
63 93,6% 
62 95,1% 
45 96,1% 
44 97,2% 
36 98,0% 
30 98,7% 
22 99,3% 
17 99,7% 
14 100,0% 

 

Filiados por delegado em 
ordem Crescente 

% Acumulado 

14 0,3% 
17 0,7% 
22 1,3% 
30 2,0% 
36 2,8% 
44 3,9% 
45 4,9% 
62 6,4% 
63 7,9% 
66 9,4% 
67 11,0% 

101 13,4% 
103 15,8% 
111 18,5% 
126 21,4% 
129 24,5% 
179 28,7% 
179 32,9% 
203 37,7% 
204 42,5% 
246 48,4% 
259 54,5% 
311 61,8% 
320 69,4% 
371 78,1% 
449 88,8% 
476 100,0% 
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Considerando que o Delegado Sindical tem o dever de representar os 

filiados para os quais é o delegado, observa-se que é possível que 81,5% dos 

filiados tenham uma opinião, mas que, de acordo com o Art. 38, ainda assim 

sua posição seja desconsiderada em favor de 18,5% dos filiados em uma 

situação hipotética extrema e possível.  

Ainda se considerar o quórum mínimo de metade mais um e nesse 

momento haver o voto teremos o extremo de 8 delegacias podem decidir voto 

definitivo no Conselho de Delegados e que poderá representar unicamente 

6,2% dos filiados.  

Fica patente a necessidade de se revisar o formato de decisão por parte 

do Conselho de Delegados que, em casos como o ilustrado, deixa de 

representar a opinião da maioria. Passa a permitir em caso extremo, possível 

e dentro das normas do sindicato que a opinião dos representantes de 

6,2% dos filiados seja a decisão tomada. 

DESENVOLVIMIENTO: 

Considerando a necessidade de se revisar o formato de decisão por 

parte do Conselho de Delegados sugere-se que seja alterado o artigo 34 do 

estatuto para a seguinte forma: 

Art. 38 As decisões do Conselho dos Delegados Sindicais serão 

tomadas por maioria ponderada, sendo exigida a presença mínima de metade 

mais um do total dos conselheiros. 

Parágrafo único: Cada Delegado Sindical tem peso de voto calculado 

como um voto por cada cento de filiados ou fração. 

Dessa forma escrita a mesma tabela seria apresentada da seguinte 

forma: 

Filiados por delegado 
em ordem Crescente 

% 
Acumulado 

Votos 
ponderados 

Percentual dos votos 
ponderados 

14 0,3% 1 1,7% 
17 0,7% 1 3,4% 
22 1,3% 1 5,1% 
30 2,0% 1 6,8% 
36 2,8% 1 8,5% 
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44 3,9% 1 10,2% 
45 4,9% 1 11,9% 
62 6,4% 1 13,6% 
63 7,9% 1 15,3% 
66 9,4% 1 16,9% 
67 11,0% 1 18,6% 

101 13,4% 2 22,0% 
103 15,8% 2 25,4% 
111 18,5% 2 28,8% 
126 21,4% 2 32,2% 
129 24,5% 2 35,6% 
179 28,7% 2 39,0% 
179 32,9% 2 42,4% 
203 37,7% 3 47,5% 
204 42,5% 3 52,5% 
246 48,4% 3 57,6% 
259 54,5% 3 62,7% 
311 61,8% 4 69,5% 
320 69,4% 4 76,3% 
371 78,1% 4 83,1% 
449 88,8% 5 91,5% 
476 100,0% 5 100,0% 

 

Nesse formato a discrepância comparativa entre as linhas vermelhas e 

amarelas que representam a maioria de votos no Conselho de Delegados e a 

maioria de votos dos filiados, respectivamente. 

 

CONCLUSÃO: 

É patente a necessidade de se tornar igualitário os critérios de decisões 

entre as Assembleias, CONAFFA e o Conselho de Delegados. A forma 

proposta reduz drasticamente a divergência comparativa existente entre as 

formas de decisão. Lembro ainda que essa decisão será encaminhada para 

Assembleia Geral de quórum qualificado vez que se sugere alteração 

estatutária. Isto é, reprovar a diretriz no CONAFFA é impedir que a 

Assembleia Geral decida sobre o assunto. 

 

DIRETRIZ: 
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Elaborar proposta de alteração estatutária para contemplar critérios de 

proporcionalidade nos votos do Conselho de Delegados. 
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