
2012
nº28

ESGOTAMENTO 
DO PRAZO DA LOA NÃO
DESMOBILIZA AUDITORES

ESGOTAMENTO 
DO PRAZO DA LOA NÃO 
DESMOBILIZA AUDITORES

Negociação Coletiva
O ponto chave para novas 
tratativas com o Governo

Eleitos os Delegados e os 
Observadores do Congresso

Conaf 2012

Aposentados 
aguardam o 

fim da cobrança

Contribuição 
Previdenciária 



20 a 25
NOV
Congresso Nacional dos 
 Auditores-Fiscais
da Receita Federal do Brasil

Brasil, mudemos nossa cara!
Ética e Justiça Fiscal:



3
EDITORIAL

Mera coincidência?

A arrecadação federal, sem 
considerar a parcela da 
Previdência Social, registrou 

queda nos meses de julho e agos-
to e provocou a revisão, por parte 
do Governo, da projeção de recei-
ta primária total do ano de 2012. 
De acordo com o 4º Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas 
Primárias do Ministério do Planeja-
mento, divulgado em 20 de setem-
bro, os números serão reduzidos em 
R$ 1,359 bilhão.  

Desde o início do ano, a Adminis-
tração Federal vem tomando me-
didas para evitar que a economia 
brasileira se desacelere em virtude 
da crise internacional que ainda 
provoca estragos principalmente 
nos países europeus. Mas as inicia-
tivas não se mostraram suficientes, 
uma vez que veículos de imprensa 
têm destacado que apenas no que 
se refere à arrecadação dos tribu-
tos federais sobre o lucro das em-
presas, a queda, em 2012, se asse-
melhou a níveis da crise econômica 
de 2009. E especialistas chamam 
a atenção para o fato de que há 
risco de o quadro se agravar mais 
ainda do que há três anos.

Também na tentativa de equili-
brar as contas, o Governo lançou 
um programa de cobrança de R$ 
86 bilhões, em dívidas vencidas de 
empresas e contribuintes. O foco 
está sobre grandes devedores, 
empresas inadimplentes do Sim-
ples Nacional e contribuintes que 
deixaram de pagar as parcelas do 

Refis da Crise, programa criado em 
2009 visando ao recebimento de 
tributos atrasados.

O Sindifisco Nacional lamenta a 
queda dos números, mas, ao mes-
mo tempo, destaca que o Governo, 
apesar das medidas que adotou, se 
esquece de uma questão crucial: 

a valorização dos Auditores-Fiscais, 
responsáveis diretos pelo recolhi-
mento dos tributos tão essenciais 
para o desenvolvimento da política 
econômica e social do país.

Sem reconhecer o papel do Au-
ditor nesse trabalho da maior rele-
vância para o bom andamento do 
Estado brasileiro, as medidas tor-
nam-se apenas paliativas. Embora 
nem Governo nem imprensa reco-
nheçam, no período abrangido 
pelo relatório bimestral do Planeja-

mento – julho e agosto – os reflexos 
da operação crédito zero, imple-
mentada pelos Auditores em 18 de 
junho, começaram a ser sentidos. 

Não é mera coincidência. Passa-
dos mais de três meses do início da 
mobilização da Classe em prol da 
Campanha Salarial, o Governo já 
sente uma considerável redução no 
lançamento de créditos tributários 
em todo o país. Dados da própria 
Receita Federal do Brasil mostram 
que só em lançamentos a queda foi 
de cerca de R$ 5 bilhões. Os valores 
correspondem a julho e agosto des-
te ano em comparação ao mesmo 
período do ano passado.

Os Auditores que aguardam, 
desde o ano passado, a posição 
do Governo às reivindicações de 
melhores condições de trabalho 
e de reajuste salarial, continuam 
desmotivados, mas não esmorece-
ram a luta. Reunido em Brasília na 
penúltima semana de setembro, o 
CDS (Conselho de Delegados Sin-
dicais) reafirmou a nova fase da 
mobilização – a manutenção da 
operação-padrão na zona primá-
ria, com a intensificação da crédi-
to zero, na zona secundária – até 
que haja um esforço de reconhe-
cimento das demandas da Classe. 

A hora é de recobrar as forças, 
unir ideias e, mais uma vez, somar 
resultados em prol da valorização 
dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil.

O Governo já sente 
uma considerável 

redução no 
lançamento de 

créditos tributários 
em todo o país.
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Eleitos os Delegados e 
Observadores do Congresso

Os representantes que irão ao Conaf 2012 (Congresso 
Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil) estão eleitos. O Congresso acontece 

a cada dois anos e, nesta edição, tem como tema 
central “Ética e Justiça Fiscal: Brasil, mudemos 
a nossa cara”. A escolha dos Delegados e 
Observadores foi realizada em Assem-
bleias Nacionais organizadas pelas 
DS (Delegacias Sindicais) de 3 e a 
14 de setembro. Foram eleitos 484 
Delegados e 61 Observadores, de 
acordo com o relatório prelimi-
nar da organização do evento. 

A eleição se deu na propor-
ção de um para 50, ou fração. 
Os Delegados têm direito a voz 
e voto. Aos Observadores é con-
cedido apenas o direito a voz.

O número dos eleitos foi 
condicionado à presença, na 
Assembleia, de dez filiados ou 
fração, para cada Delegado de 
base a ser eleito.  Foram conside-
rados Observadores eleitos os can-
didatos que, após a escolha dos de-
legados, tiveram o maior número de 
votos, no quantitativo de até 20% do 
número de Delegados eleitos. 

As despesas com transporte, hos-
pedagem e alimentação dos Delega-
dos, bem como dos autores de teses 
temáticas ou propostas de alteração 
estatutária, quando aprovadas em 
Assembleia-Geral por pelo menos 10% 
das DS, serão arcadas pelo Fundo Conaf. 
É importante destacar que as despesas 
dos Observadores serão custeadas pelas 
respectivas DS, conforme estabelece o ar-
tigo 19 do Estatuto do Sindifisco Nacional. 



6
CONAF 2012

Relevância

O Conaf acontece a cada dois 
anos. Nesse intervalo de tempo, os 
Auditores-Fiscais observam o anda-
mento da entidade que os represen-
ta e estudam propostas que possam 
aprimorar a condução do Sindifisco. 
As sugestões são apreciadas pelos 
Delegados e Observadores, mas só os 
primeiros têm direito a voto e o fazem 
de acordo com a visão de sua base.

Entre as competências do Conaf 
destacam-se a de propor melhorias 
no Estatuto do Sindifisco Nacional; 
julgar, em última instância, os recur-
sos interpostos das decisões do CDS 
(Conselho de Delegados Sindicais); 
deliberar sobre a filiação do Sindi-
fisco Nacional a organizações na-
cionais e internacionais, que depois 
deverão ser ratificadas pela Assem-
bleia Nacional.

Nova Assembleia
As DS (Delegacias Sindicais) estão realizando Assem-

bleias até 5 de outubro para que a Classe delibere sobre 
as teses e propostas de alteração estatutária a serem en-
caminhadas ao Conaf. 

Antes disso, Delegados, Observadores e toda a base 
podem fazer análise prévia das 65 teses temáticas e 117 
propostas de alteração estatutária, uma vez que estão 
disponibilizadas no hot site do evento (http://www.co-
naf2012.org.br/) e também na página do Sindifisco na 
internet, no link Conaf 2012. 

Antes disso, Delegados, Observadores e toda a base 
puderam fazer análise prévia das 65 teses temáticas e 
117 propostas de alteração estatutária, uma vez que es-
tão disponibilizadas no hot site do evento (http://www.
conaf2012.org.br/). 

As teses têm caráter individual ou coletivo e se enqua-
dram em quatro grupos descritos no regulamento – Ética 
e Corrupção; Justiça Fiscal; Atuação Sindical ou propostas 
de alteração estatutária. São consideradas inscritas as teses 
e propostas que tiverem sido aprovadas por, pelo menos, 
30% das Delegacias Sindicais. Aceita a proposta de alte-
ração estatutária, seu autor fica automaticamente inscrito 
como participante do Conaf 2012. 

Novidades
O Conaf 2012 tem algumas alterações na sua forma, 

se comparado ao anterior.  As mudanças foram elabora-
das de modo a promover um maior tempo para a análise 
das teses e propostas de alteração estatutária. Para isso, 
o período de palestras foi reduzido de quatro turnos para 
um, quando será discutido o tema central do evento. 

O número de dias para a realização do Congresso 
também foi reduzido de sete para seis. A abertura do 
evento, que acontecia sempre aos domingos, agora se 
dará na terça-feira, dia 20 de novembro, e o encerra-
mento no domingo, dia 25. 

A Comissão Organizadora do evento está trabalhan-
do com antecedência, de modo que esteja garantido 
o maior aproveitamento possível das discussões, con-
forme adiantou o coordenador, Auditor-Fiscal Cláudio 
Damasceno. “Além de manter a Classe informada sobre 
os prazos para cada etapa preparatória do Congresso, 
também estivemos no hotel para uma inspeção das 
instalações e vimos a parte de logística do evento, for-
necedores, informática e outros pontos, todos da maior 
importância para o bom andamento do encontro”.
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A maior onda de greves e paralisações dos últi-
mos anos, instalada em 2012, acionou um sinal 
de alerta no Executivo para a necessidade da 

retomada da discussão sobre a regulamentação da 
negociação coletiva, presente na Convenção 151 da 
OIT (Organização Internacional do Trabalho) e da edi-
ção de uma lei de greve para o serviço público.  

Ratificada pelo Congresso Nacional em 2010, a 
Convenção aguarda decisão da Presidência da 
República para edição de um decreto que a regu-
lamente. A norma, que estabelece regras para as 
negociações com o serviço público, é um direito 
conquistado pela sociedade, tendo recebido o com-

promisso do Brasil e outros países em 1978. Já o direito 
de greve dos servidores é previsto pela Constituição 
Federal de 1988, mas até então não recebeu qual-
quer tratamento do Executivo e do Congresso no 
sentido de regulamentação da norma. 

O Palácio do Planalto reconheceu a necessidade 
de uma normatização do tema, mas optou por não 
tomar atitude alguma até fechar um acordo com 
os grevistas, o que ocorreu no fim de agosto para a 
maioria das categorias. 

Nos bastidores, aponta-se para o favoritismo do 
Governo na aprovação do PLS (Projeto de Lei do Se-
nado) 710/11, de autoria do senador Aloysio Nunes 

Negociação coletiva, o ponto chave para novas 
tratativas com o Governo

Lei de Greve

Manifestação de servidores públicos virou rotina 
na Praça dos Três Poderes, em Brasília

Foto: Valter Campanato/ABr.
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passe nessa condição, deve haver 
ainda uma regra que preveja uma 
forma de arbitramento, como exis-
te no setor privado”. 

O sindicalista acrescentou que a 
greve deste ano não teria sido tão 
danosa para a sociedade e para o 
país se existisse a regulamentação 
da Convenção 151 e uma política 
salarial clara para os servidores que 
garanta, como manda a Constitui-
ção, a manutenção do poder de 
compra dos salários. Com isso, o 
Governo se veria obrigado a ne-
gociar dentro de um prazo 
previsto, sendo passível de 
ser convocado pela Justi-
ça em caso de desacordo. 
Delarue menciona ainda 
o desinteresse do Executi-
vo com o assunto. “Tenho 
dúvidas se ele [o Gover-
no] quer discutir mesmo a 
questão, pois não vai que-
rer se limitar, já que hoje 
tem um poder absoluto. O 
que pretende é limitar o di-
reito do trabalhador”.

A normatização da Con-
venção 151 é uma das 
bandeiras do Sindifisco Na-
cional, que já participou 
de inúmeras reuniões com 
o Governo na tentativa de 
destravar a aprovação do 

Ferreira (PSDB/SP).  Porém, grande 
parte das entidades sindicais está 
receosa com a ideia. O Projeto es-
tabelece, entre outros dispositivos, 
a continuidade dos serviços duran-
te a greve com presença de 60% 
dos funcionários para o caso de 
alguns setores, como fiscalização, 
assistência médico-hospitalar, 
abastecimento de água, energia 
elétrica e transporte coletivo; e 
80% no caso de servidores vincula-
dos à segurança, como as polícias 
Civil, Federal e Rodoviária Federal 
e o Corpo de Bombeiros. 

A ministra-chefe da Casa Civil, 
Gleisi Hoffmann, e de Relações Ins-
titucionais, Ideli Salvati, não abriram 
mão de jogar parte da responsabi-
lidade sobre a edição da norma ao 
Parlamento. À imprensa, Hoffmann 
declarou que “o Congresso deve 
esse debate e essa discussão ao 
país”. Já Ideli citou os excessos que 
ela entende terem sido cometidos 
em virtude das greves e afirmou 
que o Parlamento tem espaço para 
o debate e precisa se manifestar. 

Para o presidente do Sindifisco 
Nacional, Pedro Delarue, “regu-
lamentar a greve será uma medi-
da altamente antidemocrática se 
junto com ela não vier a obrigato-
riedade do Governo em negociar 
com os servidores. Em caso de im-

texto. Em um dos en-
contros, ocorrido em 
30 de agosto, o secre-
tário de Relações do 
Trabalho do Ministério 
do Planejamento, Sér-
gio Mendonça, admi-
tiu a necessidade de 
avançar com as dis-
cussões em torno do 
dispositivo.  

A participação do 
Sindicato na discussão 
sobre o tema e a lei de 
greve no serviço pú-
blico também foi foco 
de um debate, na Glo-
boNews, dia 22/8, com 

presença do presidente do Sindifis-
co Nacional. 

O especialista nas áreas de Direi-
to Administrativo e Direito Constitu-
cional e professor da Faculdade de 
Direito da Universidade de Brasília, 
Mamede Said Filho, concorda com 
a opinião do presidente do Sindica-
to ao defender o atrelamento das 
normas relativas à negociação co-
letiva ao direito de greve no setor 
público.

 “Acho fundamental que a Lei da 
greve preveja a negociação. É nor-
mal que a lei estabeleça limitações, 

Servidores em greve em frente 
ao Palácio do Planalto

Foto: Valter Campanato/ABr.

Foto: Cristiano Eduardo

LEI DE GREVE
8
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já que a Constituição Federal prevê o estabelecimen-
to de termos e limites. Agora, esses limites não podem 
ser de tal ordem que venham a inviabilizar o direito de 
greve, que é um direito dos servidores públicos e está 
previsto também na Convenção 151”, diz. 

Mamede defende que o texto a ser editado seja 
amplamente discutido com as centrais sindicais. “Já 
demoramos 24 anos para dar esse passo. Como o Go-

verno foi pego de surpresa com a proliferação de gre-
ves este ano, é o momento de achar meios legais que 
garantam condições de trabalho que façam frente à 
corrosão dos vencimentos dos servidores”.

Movimentação
O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Le-

gislação Participativa do Senado (CDH), senador Paulo 
Paim (PT-RS), deu os primeiros passos para a retomada 
do assunto no Congresso ao convocar uma audiência 
pública no dia 3 de setembro. 

“Sou favorável a uma regulamentação, mas não sem 
amplo debate com os envolvidos. Antes de pensar em 
votar uma lei de greve, a todo custo, precisamos apro-
var a Convenção 151, com regulamentação da nego-
ciação e uma política salarial para o setor”, defende. 

Segundo ele, a lei de greve precisa ser discutida sem 
pressa para não incorrer em erros no futuro. 

“Se durante todo esse tempo o assunto não recebeu 
a devida atenção não é agora que devemos deixar 
passar às pressas uma proposta que pode prejudicar o 
trabalhador. Entendo que esse é um direito universal e 
limitá-lo, a qualquer custo, seria um equívoco”, ressalta 
o senador gaúcho, autor de um projeto que tramita há 
cinco anos no Congresso.

Atualmente, estão em avaliação, no Legislativo, 38 
projetos que preveem a regulamentação da greve no 
serviço público. Um dos mais antigos data de 1991.

Nas manifestações de agosto de 2012, servidores 
federais foram recebidos por policiais do Distrito 

Federal com gás de pimenta

Auditores-Fiscais entre os seis mil servidores públicos durante manifestação por melhores condições de 
trabalho e de salários na Esplanada dos Ministérios em Brasília (DF), em agosto de 2012

Foto: Cristiano Eduardo
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Esgotamento do prazo da 
LDO não é suficiente para 
desmobilizar Auditores
Uma luta sem vencedores. Depois de 

mais de três meses de mobilização 
efetiva, materializada na forma de 

operação-padrão e crédito zero, além de 
sete dias de paralisação fora da repartição, 
uma avaliação da Campanha Salarial dos 
Auditores-Fiscais da RFB (Receita Federal do 
Brasil) se faz imprescindível.

O Governo seguiu o roteiro já conhecido 
e anunciado pela DEN (Diretoria Executiva 
Nacional). Deixou para o último momento a 
apresentação de uma proposta de reajuste 
para os Auditores e para todo o conjunto de 
servidores federais. A proposta, 15,8% parce-
lado em três anos a partir de 2013, pretendia 
fazer com que a Classe abrisse mão das per-
das inflacionárias acumuladas desde o último 
acordo firmado em 2008. Ao parcelar em três 
anos um percentual que representaria uma 
projeção da inflação do período de vigência 
do novo acordo, o Executivo também preten-
dia impedir novas negociações até 2015.

Muitas carreiras, inclusive algumas que 
integravam a Campanha Conjunta, cede-
ram diante da pressão feita pelo Governo e 
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assinaram acordos aceitando o percentual. 
Cientes da importância do serviço prestado 
pela Classe ao país, os Auditores-Fiscais da 
RFB não se submeteram ao rolo compressor 
do Executivo e disseram “não” ao reajuste. 

Vale lembrar que, na tentativa de conven-
cer a Classe, um dia antes do esgotamento do 
prazo para o envio da previsão de reajustes ao 
Congresso Nacional, para a inclusão na LOA 
(Lei Orçamentária Anual), o Governo propôs 
um Termo de Compromisso em que se com-
prometia a acabar com o MPF (Mandado de 
Procedimento Fiscal); enviar a LOF (Lei Orgâ-
nica do Fisco) ao Congresso Nacional, ainda 
em 2012; reverter os efeitos funcionais do cor-
te de ponto das greves e abono dos dias não 
descontados de 2003 e 2008; reposicionar em 
um e dois padrões, respectivamente, na ta-
bela remuneratória, os Auditores-Fiscais que 
se encontravam, em junho/2009, nos padrões 
B2 e B3 e reestruturar a tabela remuneratória 
para nove padrões, com interstício total de 
progressão de 13 anos, entre outros pontos 
que fazem parte da pauta reivindicatória.

Esgotamento do prazo da 
LDO não é suficiente para 
desmobilizar Auditores
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Na avaliação da DEN, muitos dos benefícios propostos 
pelo Governo são pleitos históricos da Classe e traduzem a 
força da mobilização dos Auditores que obrigou o Gover-
no a oferecer um tratamento diferenciado.  No entanto, os 
avanços contidos no Termo de Compromisso, que foi rejei-
tado em Assembleia Nacional, não foram suficientes para 
contrabalançar os efeitos nocivos de um reajuste que não 
corrigia as perdas inflacionárias.

Diante disso, os Auditores-Fiscais chegaram a um novo 
momento da mobilização em que o poder de pressão da 
Classe precisará ser ainda mais forte para que se tenha 
sucesso. Isso porque, com o fim do prazo para o envio da 
previsão de reajuste ao Congresso Nacional, o Governo 
terá que encontrar outra ferramenta para implementar a 
contrapartida devida aos Auditores-Fiscais em virtude da 
excelência dos serviços prestados. 

Não é preciso ser nenhum especialista para saber que 
quando é do interesse do Governo, muda-se a lei ou se 
lança mão de manobras que permitam atender às neces-
sidades do Palácio do Planalto. Mas, para isso, os Auditores 
terão que ser ainda mais contundentes na demonstração 
da sua importância para o Estado.

Nos dias 19, 20 e 21 de setembro, o CDS (Conselho de 
Delegados Sindicais) esteve reunido em Brasília para tra-
çar as novas estratégias do movimento. Os delegados de-
cidiram pela manutenção da operação-padrão na zona 
primária e crédito zero na zona secundária.

O CDS também aprovou a realização de uma Plenária, 
em Brasília, nos dias 16 e 17 de outubro, e a elaboração de 
um parecer a respeito da viabilidade de ingresso de ação 
judicial, requerendo a recomposição das perdas salariais 
sofridas pelos Auditores-Fiscais, uma vez que a Constitui-
ção Federal garante reajustes anuais. Por fim, os delega-

dos definiram que o trabalho parlamentar deve ser intensi-
ficado, visando à reabertura das negociações.

Nos dias 19, 20 e 21 de setembro, o CDS (Conselho de 
Delegados Sindicais) esteve reunido em Brasília para tra-
çar as novas estratégias do movimento. Os delegados de-
cidiram pela manutenção da operação-padrão na zona 
primária e crédito zero na zona secundária.

Histórico
Os Auditores-Fiscais tentaram de todas as formas ter 

reconhecida a sua importância por meio do diálogo e 
pela negociação. Ao longo de um ano e meio foram 
dezenove reuniões em que só os Auditores apresenta-
ram sua pauta reivindicatória e nunca obtiveram uma 
resposta.

Em virtude da inércia do Governo, a categoria re-
alizou paralisações de advertência. Os impactos des-
sas manifestações foram destaque na mídia nacional 
uma vez que tiveram repercussão em alguns seto-
res da economia. Mesmo assim, o Executivo preferiu 
manter a estratégia de deixar o prazo da LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) limitar as negociações.

Depois da frustração da tentativa de negociação 
de 2011, quando o Governo esperou até o último mi-
nuto para anunciar que nenhum reajuste seria propos-
to e que a mesa de negociação seria retomada em 
2012, a Classe já entrou no movimento ciente de que 
a luta não seria fácil. Até porque, logo nas primeiras 
reuniões, os interlocutores do Executivo já tentavam 
empurrar a negociação para 2013, sob o pretexto de 
que o momento não era oportuno em virtude da crise 
econômica internacional.
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Escaldados, os Auditores-Fiscais estabeleceram um 
calendário próprio para que o Governo apresentas-
se uma resposta à pauta reivindicatória apresentada 
ainda em 2011: 30 de maio.

Como o Governo ignorou o calendário apresenta-
do, a Classe respondeu com a deflagração da ope-
ração-padrão, na zona primária, e crédito zero, na 
secundária, no dia 18 de junho. A mobilização dos Au-
ditores arrebatou outras carreiras que paralisaram as 
atividades ou implementaram outras formas de movi-
mentação a fim de pressionar o Governo.

Como resposta, o Executivo agiu de forma antide-
mocrática e truculenta editando o Decreto 7.777/12 
– autoriza ministros de Estado a transferir, mediante 
convênio, a execução de atividades privativas de 
Auditores-Fiscais da RFB (Receita Federal do Brasil) ao 
corpo funcional de estados, do Distrito Federal ou de 
municípios - e as Portarias do MF (Ministério da Fazen-
da) nº 260 – estabelece a liberação de mercadorias 
para o importador, caso o despacho aduaneiro não 
cumpra os prazos médios estabelecidos por ato do 
secretário da RFB - e nº 275 – define os modelos dos 
convênios a serem firmados para compartilhar com a 
fiscalização estadual (ou distrital) a atividade de de-
sembaraço de mercadorias e veículos, privativa dos 
Auditores-Fiscais.

A reação da Classe foi a entrega de cargos que 
atingiu 86 localidades e refletiu em dezenas de uni-
dades da RFB. Sem falar que as demais carreiras do 
serviço público se solidarizaram com as categorias 
afetadas pelas normas ilegais. O mesmo foi observa-
do em relação a entidades representativas dos fiscos 
estaduais e municipais.

O ápice da unidade dos servidores aconteceu no 
dia 8 de agosto quando cerca de seis mil trabalha-
dores do setor público se reuniram em frente ao Mi-
nistério do Planejamento e seguiram em passeata até 
o Palácio do Planalto. Só o Sindifisco Nacional levou 
seiscentos Auditores-Fiscais para demonstrar a indig-
nação da Classe.

A força do movimento obrigou o Governo a escalar 
um interlocutor de urgência para tentar conter os âni-
mos dos trabalhadores. O secretário de Relações do 
Trabalho do Ministério do Planejamento, Sérgio Men-
donça, recebeu representantes das Carreiras de Esta-
do para ratificar que uma proposta seria apresentada 
entre os dias 13 e 17 de agosto.

O presidente do Sindifisco, Pedro Delarue, aprovei-
tou a oportunidade para criticar a postura ditatorial 
do Governo em relação ao decreto e às portarias, e 
reforçar que os Auditores não iriam encerrar a mobili-
zação sem um reajuste condizente com a importância 
do cargo.

Só no dia 17 de agosto, foi apresentada a proposta 
de reajuste de 15,8% que foi rejeitada em Assembleia 
Nacional no dia 22 de agosto. Já no apagar das lu-
zes – considerando o prazo da LDO - no fim do dia 29 
de agosto, o Governo sacou da cartola o Termo de 
Compromisso contemplando alguns pleitos da Classe 
com o intuito de seduzir os Auditores. Mas a resposta 
chegou tarde e a estratégia não funcionou.

Em Assembleia Nacional com participação recor-
de - embora a convocação tenha sido feita com me-
nos de 24h de antecedência -, a categoria rejeitou o 
reajuste e as benesses elencadas no Termo de Com-
promisso com 89% dos votos.
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Propostas do Governo para os Auditores-Fiscais
• Reajuste de 15,8% parcelado em três anos;

• Substituição do Mandado de Procedimento Fiscal pelo “Termo de Distribuição de 
Procedimento Fiscal”, em que a programação fiscal distribui os dossiês selecionados 
para que os Auditores Fiscais instaurem os procedimentos fiscais;

• Criação de Grupo de Trabalho para analisar o envio da Lei Orgânica do Fisco ao
Congresso Nacional, com prazo de conclusão dos trabalhos até 31/12/2012;

• Garantia, conjuntamente com o Ministério do Planejamento, de reversão dos efei-
tos funcionais do corte de ponto das greves e abono dos dias não descontados de 
2003 e 2008;

• Realização de gestões junto ao Congresso Nacional com vistas à aprovação, ain-
da em 2012, da indenização pelo exercício de atividades em pontos de fronteira;

• Garantia, conjuntamente com o Ministério do Planejamento, de reajuste da indeni-
zação de transporte;

• Negociação, junto ao Ministério do Planejamento, de reajuste do vale refeição e 
auxílio saúde;

• Realização de estudos com vistas à implantação de vilas funcionais em localidades 
inóspitas;

• Reposicionamento em um e dois padrões, respectivamente, na tabela remunera-
tória dos Auditores-Fiscais que se encontravam, em junho/2009, nos padrões B2 e B3;

• Reestruturação da tabela remuneratória para nove padrões, com interstício total 
de progressão de 13 anos, conforme tabela apresentada.
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Entidades que integravam a Campanha Conjunta 
e não assinaram o acordo:

SINDIFISCO NACIONAL (Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil)

ANFIP (Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil)

SINTBACEN (Sindicato Nacional dos Técnicos do Banco Central)

SINDSUSEP (Sindicato Nacional dos Servidores da Superintendência de Seguros Privados) 

ANER (Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências  Reguladoras Federais) 

SINAL (Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central)

SINDCVM (Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Promoção e Fiscalização do 

Mercado de Valores Mobiliários) 

SINAIT (Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho)

Carreiras que também não assinaram acordo:

Agentes da Polícia Federal

Fiscais Agropecuários

Entidades que integravam a Campanha Conjunta
e assinaram o acordo:

AACE (Associação dos Analistas de Comércio Exterior)

ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal)

AFIPEA (Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)

ANADEF (Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais)

ANESP (Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental)

ANAFIC (Associação Nacional dos Auditores Federais de Controle Interno)

AOFI (Associação Nacional dos Oficiais de Inteligência)

APCF (Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais)

FENADEPOL (Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal)

FORVM Nacional da Advocacia Pública Federal

ASSECOR (Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento)

SINDITAMARATY (Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores)

UNACON SINDICAL (Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle)

UNAFE (União dos Advogados Públicos Federais do Brasil)
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Contribuição 
Previdenciária

Em 2003, o Auditor-Fiscal Ivaldo Hélvio Pinto adqui-
riu um novo apartamento depois de anos de pla-
nejamento. Antes de fechar negócio, tomou as 

providências necessárias relativas ao orçamento fami-
liar para evitar surpresas de última hora. Mas, no mes-
mo ano, foi surpreendido com a criação da cobrança 
de contribuição previdenciária dos servidores públicos 
aposentados e pensionistas, instituída pela EC (Emen-
da Constitucional) 41/03, que fixou o valor da taxação 
em 11% dos proventos. 

Ivaldo Hélvio hoje é um dos milhares de aposen-
tados e pensionistas dos quatro cantos do país que 
aguardam a aprovação da PEC (Proposta de Emen-
da à Constituição) 555/06, que está pronta para ir ao 
Plenário da Câmara dos Deputados. Ele acredita que 
a ratificação da proposta corrigirá a injustiça imposta 
aos servidores em um momento da vida em que eles 
mais necessitam de recursos. 

Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões da 
DS (Delegacia Sindical) Alagoas, Ivaldo Hélvio conhe-
ce de perto o drama que esta contribuição impôs à 
categoria.  Ele ressalta que existe um clamor entre os 
aposentados para que a proposição seja aprovada no 
Congresso Nacional o quanto antes. 

“É importante dizer que a aprovação desta matéria 
vai amenizar o fardo para aqueles que sofrem com esta 
taxação desde 2003. As reclamações que chegam à Di-
retoria são sempre as mesmas. O idoso tem muitos gas-
tos com medicamentos, planos de saúde e muitos ainda 
ajudam a família, por isso esses 11% fazem tanta falta”, 
conta Ivaldo Hélvio. 

O deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) é o autor 
do substitutivo a ser apreciado pelos congressistas. A 
proposta do petebista defende a extinção da contri-
buição em cinco anos, ou seja, estabelece a redução 
de 20% a cada ano.

Aposentados e pensionistas 
aguardam o fim da cobrança
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O Sindifisco Nacional 
trabalha intensamente 
em prol da aprovação 
da matéria. A DEN (Di-
retoria Executiva Na-
cional), por meio das 
diretorias de Assuntos 
Parlamentares e de 
Aposentadoria e Pen-
sões, encaminhou um 
ofício a cada um dos 
513 deputados sugerin-
do que protocolassem 
requerimento na Mesa 
Diretora solicitando a 
inclusão da PEC na or-
dem do dia. 

A solicitação do Sin-
dicato teve receptivi-
dade. Até o fechamento desta edição do Integração 
haviam sido protocolados mais de 200 requerimentos.  
No entanto, o número ainda parece insuficiente para 
que o presidente da Câmara, deputado Marco Maia 
(PT/RS) coloque a matéria para apreciação. 

Uma agenda 
conjunta pelo 
fim da contribuição de 
aposentados e 
pensionistas

O Sindifisco Nacional, juntamente 
com outras entidades de servidores 
públicos federais, está construindo 
uma agenda de compromissos pela 
aprovação da PEC 555/06. A série 
de eventos foi idealizada durante 
reunião que agregou representan-
tes dos servidores públicos no âm-
bito municipal, estadual e federal, 
ocorrida na sede da DS (Delegacia 
Sindical) São Paulo, em setembro. 

O encontro contou com a presen-
ça de lideranças sindicais dos servido-
res públicos vinculadas aos três pode-
res – Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Na ocasião, o presidente do Sindica-

to, Pedro Delarue, propôs um grande debate sobre a ma-
téria em algumas capitais do país e um encontro ainda 
maior com parlamentares e especialistas no Congresso 
Nacional, a fim de esgotar o tema perante os congressis-
tas e apressar o envio da PEC para o Plenário. 

“Em ano eleitoral, é o momento de mostrar a importân-
cia dessa matéria para os servidores aposentados. Agora, 
o movimento tem de ser antecedido com algumas ações 
nas bases. Uma delas é o Rio de Janeiro”, disse Delarue. 

O empenho do Sindifisco em prol da PEC foi elogia-

Ivaldo Hélvio, diretor de Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões da Delegacia Sindical Alagoas.

É importante dizer que 
a aprovação desta 

matéria vai amenizar 
o fardo para aqueles 
que sofrem com esta 

taxação desde 2003.

Reunião que agregou representantes dos servidores 
públicos no âmbito municipal, estadual e federal, 
ocorrida na sede da DS São Paulo, em setembro.
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do durante a reunião. A diretora do 
Sintrajud (Sindicato de Trabalhado-
res do Judiciário Federal no Estado 
de São Paulo), Ana Fevereiro, pa-
rabenizou as iniciativas do Sindica-
to. “Vejo com muita admiração as 
entidades empenhadas em fazer 
arranjos, propor reuniões, porque o 
foco não deve ser voltado somente 
para Campanha Salarial, uma vez 
que todos somos sindicalizados e, 
desta maneira, temos de lutar pelos 
ativos e aposentados”, avaliou.

Em concordância com Delarue, 
o diretor da CNPS (Confederação 
Nacional dos Servidores Públicos), 
Wagner Costa, afirma que a estra-
tégia aponta para um norte segu-
ro. “A nossa entidade já vem deba-
tendo o tema durante encontros e 
eventos realizados pelo país. Acre-
dito que massificar essa bandeira é 
o caminho”, comentou.  

Em breve, o calendário desses 
eventos será disponibilizado. A dire-

tora de Assuntos de Aposentadoria 
e Pensões do Sindifisco, Bernadete 
Donadon, também participou da 
reunião. Em sua avaliação, esse é o 
momento de todas as entidades re-
presentativas dos servidores públicos 
federais envidarem ainda mais es-
forços pela aprovação da matéria. 

“O trabalho parlamentar deve ser 
redobrado, desta vez os contatos 
devem ser feitos nas bases, devido 
ao período eleitoral. Não pode-
mos deixar intervalos sem abordar 
os congressistas para esta questão. 
Esta é a hora para análise desta ma-
téria, temos de juntar todas as for-
ças, porque é grande a chance de 
aprová-la”, comentou a diretora. 

Pressão
“A exemplo do que foi feito para a 

aprovação da PEC 270, é necessário 
que haja ainda mais pressão das en-
tidades junto aos parlamentares. Esse 
é o momento oportuno para subme-
ter a matéria ao Plenário”, avalia o 
deputado Arnaldo Faria de Sá.

O presidente do Mosap (Mo-
vimento Nacional dos Servidores 
Aposentados e Pensionistas), Edison 
Guilherme Haubert, pensa diferen-
te. Ele entende que o trabalho das 
entidades está na medida certa, 
mas que o momento político talvez 
não esteja em consonância com o 
interesse dos aposentados. 

“Por parte do Mosap, o contato 
com os parlamentares continua in-
tenso, através de emails e redes so-
ciais. Recentemente também estive 
em Maceió (AL) e Natal (RN) em reu-
nião com os parlamentares destas 
cidades e, brevemente, irei a Santa 
Catarina. No entanto, o período é 
complicado por causa das eleições. 
É sabido que há uma dificuldade 
em ter quorum neste período, por 

isso, talvez, a matéria só vá a Plená-
rio depois das eleições municipais”, 
comentou Edison Guilherme. 

Assim como o deputado Arnaldo 
Faria de Sá, o diretor de Assuntos 
Parlamentares, João Santos, acre-
dita que, embora haja um número 
expressivo de requerimentos solici-
tando a inclusão da PEC na ordem 
do dia, só a pressão levará a matéria 
ao Plenário. “Dependemos da pres-
são do funcionalismo público para 
que a matéria seja votada. A direto-
ria tem incentivado a realização de 
trabalhos parlamentares nas bases, 
com reuniões nas grandes delega-
cias sindicais”, informou João Santos. 

O deputado federal João Dado 
(PDT/SP) defende a aprovação da 
matéria. O parlamentar prestigiou 
a reunião do Sindifisco em São Pau-
lo e, na oportunidade, falou sobre 
o comportamento do Congresso 
Nacional em relação ao tema. “O 
meu partido já fechou com esse 
assunto e em toda reunião de lide-
rança confirmamos a intenção. Há 
uma massa crítica para votar, mas 
ao meu juízo a maior interferência 
vem em função do capital econô-
mico”, sintetizou o pedetista. 

Dado conclamou as lideranças 
a renovarem o quadro político nas 
próximas eleições para a Câmara 
dos Deputados. Ele acredita que, 
se não houver o mínimo de altera-
ção da balança de poder no Con-
gresso Nacional, servidores públi-
cos, ativos e aposentados, estarão 
fadados a iniciativas drásticas, a 
exemplo da EC 41. 

O Sindifisco Nacional envidará 
todos os esforços necessários pela 
aprovação da matéria. O Sindi-
cato entende que já é passado o 
momento de corrigir esse erro his-
tórico colocado na conta dos apo-
sentados e pensionistas.



Salarial
Campanha

Fique informado.

www.sindifisconacional.org.br

Acesse e acompanhe
todas as notícias.
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GRANDES HISTÓRIAS

GRANDES IDEAIS
são construídas com

Há 20 anos um sonho se tornou realidade, a  
criação de um plano que tem como ideal 
cuidar exclusivamente da saúde de cada 
Auditor-Fiscal e seus familiares. 

O Unafisco Saúde agradece a todos que 
ajudaram a escrever  uma história de sucesso 
de um plano saúde incomparável.

Unafisco Saúde 20 anos.
Quem conhece faz parte.


