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EDITORIAL

Um Congresso marcado 
pela eficiência e empenho 
dos Auditores-Fiscais

Esta edição do Integração traz um especial sobre o 
Conaf (Congresso Nacional dos Auditores-Fiscais da Re-
ceita Federal do Brasil) 2012. O evento, realizado na Bahia, 
em novembro, reuniu mais de 500 Auditores-Fiscais para 
debater os principais temas relacionados à categoria. 

O encontro foi marcado pela organização primoro-
sa e o empenho dos participantes na 
discussão sobre as teses temáticas e 
as propostas de alteração estatu-
tária remetidas pela Classe para 
análise do Conaf. Uma das repor-
tagens principais desta edição 
traz números e informações que 
dimensionam mais adequada-
mente a grandiosidade do evento. 

Em outra matéria, o destaque 
fica por conta das teses aprova-
das durante o Congresso que, em 
feito inédito, analisou todas as su-
gestões submetidas pelos grupos 
de trabalho à Plenária do Conaf 
2012. Pela primeira vez, frise-se, 
não ficou nenhuma pendência 
relativa a teses ou propostas de 
alteração estatutária. 

Também nesta edição, uma entrevista com o coor-
denador da Comissão Organizadora do Conaf 2012, 
Cláudio Damasceno, mostra uma avaliação porme-
norizada do trabalho envolvido na montagem de um 
encontro da grandeza do Congresso dos Auditores-Fis-
cais e os desafios para as próximas edições do evento. 

O Integração traz também um panorama de uma 

das principais novidades na cobertura do evento: os 
relatos em tempo real pelas redes sociais. Além da 
transmissão ao vivo das discussões do Conaf em vídeo 
pela internet, os interessados também puderam ficar 
bem informados sobre tudo que estava acontecendo 
no Congresso pelo facebook e pelo twitter. As redes 

trouxeram ainda mais um canal de 
comunicação para os filiados, que 

participaram ativamente da co-
bertura pelas redes sociais. 

Além disso, uma reportagem es-
pecial traça um panorama geral 
da palestra de tema “Ética e Jus-
tiça Fiscal: Brasil, mudemos Nossa 
Cara!”. Durante a apresentação, o 
diretor e professor de Ciências Jurí-
dicas da UFPB (Universidade Federal 
da Paraíba) e pesquisador do CNPq 
(Conselho Nacional de Pesquisa), 
Eduardo Ramalho Rabenhorst, e o 
especialista em políticas públicas e 
gestão governamental e doutor em 
economia pela Universidade de Pa-
ris, Paulo Kliass, fizeram uma breve 

análise da condição geral do país no 
que diz respeito à Justiça Fiscal. 

Por fim, uma breve reportagem registra a última reu-
nião do CDS (Conselho de Delegados Sindicais) em 
2012. O encontro, realizado na mesma localidade do 
Conaf 2012, aprovou o orçamento do Sindifisco Nacio-
nal para 2013 e debateu as últimas ações da Campa-
nha Salarial finalizada em dezembro de 2012.

Pela primeira vez 
não ficou nenhuma 
pendência relativa 

a teses ou propostas 
de alteração 

estatutária
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Expediente e Direção
Integração é uma publicação da Diretoria Executiva Nacio-
nal do Sindifisco Nacional (Sindicato Nacional dos Auditores-
-Fiscais da Receita Federal do Brasil).
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Diretora-Adjunta de Estudos Técnicos: Elizabeth de Jesus Maria; 
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Diretora-Adjunta de Comunicação: Maria Cândida Capozzoli 
de Carvalho; 2ª Diretora-Adjunta de Comunicação: Letícia 
Cappellano Quadros dos Santos; Diretora de Assuntos de 
Aposentadoria e Pensões: Aparecida Bernadete Donadon 
Faria; Diretor-Adjunto de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: 
Eduardo Arthur Neves Moreira; Diretor do Plano de Saúde: 
Jesus Luiz Brandão; Diretora-Adjunta do Plano de Saúde: 
Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues; Diretor de Assuntos 
Parlamentares: João da Silva dos Santos; Diretor-Adjunto de 
Assuntos Parlamentares: Raul Chamadoiro Cabadas Filho; 
Diretor de Relações Intersindicais: Rafael Pillar Junior; Diretor-
Adjunto de Relações Intersindicais: Hélio Roberto dos Santos; 
Diretor de Relações Internacionais: Fábio Galizia Ribeiro de 
Campos; Diretora de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade 
Social: Vilson Antonio Romero; Diretor-Adjunto de Defesa 
da Justiça Fiscal e da Seguridade Social: Luiz Antonio Fuchs 
da Silva; Diretor de Políticas Sociais e Assuntos Especiais: 
João Eudes da Silva; Diretor Suplente: Carlos César Coutinho 
Cathalat; Diretor Suplente: José Benedito de Meira; Diretor 
Suplente: Manoel Rubim da Silva. 
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Uma das marcas do Conaf 
(Congresso Nacional de 
Auditores-Fiscais da Recei-

ta Federal do Brasil) 2012 foi a de-
liberação de todas as propostas 
de alterações estatutárias e teses 
temáticas apresentadas pela Clas-
se. Passado o trabalho de delega-
dos e observadores no Plenário, 
em Salvador (BA), de 20 a 25 de 
novembro, entrou em cena o tra-
balho da Comissão de Sistematiza-
ção, em Brasília (DF).

Comissão
Formada pelos Auditores-Fiscais 

João Eudes da Silva (Curitiba), 
Leila Souza de Barros Signorelli de 
Andrade (Rio de Janeiro) e Lilian 
Perazzolo Atz (Manaus) escolhidos 
pela mesa diretora do Conaf 2012 
e aprovados pelo Plenário, os inte-
grantes da Comissão se reuniram nos dias 28 e 29 de 
novembro, na sede do Sindicato, em Brasília.

E para mostrar que o trabalho não termina quando 
acaba, a Comissão alterou os textos das teses, alte-
rações estatutárias, resoluções e moções para que fi-
cassem como aprovado no Conaf 2012. Um trabalho 
bastante criterioso para assegurar que tudo fique exa-
tamente como aprovado pelos delegados.

A Comissão também tem que colocar no Estatuto 

Teses temáticas: bandeiras 
de luta dos Auditores

do Sindifisco Nacional as alterações estatutárias apro-
vadas em plenário e fazer uma leitura acurada para 
verificar se as alterações tem efeito em outros artigos 
e, se for o caso, alterá-los também.

No Estatuto não há previsão de como a Comissão 
deve trabalhar, entretanto alguns aspectos são de-
finidos pela mesa diretora do Conaf, no caso desta 
edição foi determinado apenas o prazo para entrega 
dos trabalhos: cinco dias. Nos dois que passaram reu-

CONAF 2012
Especial

Fotos: Jornalismo Sindifisco Nacional 
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nidos, em Brasília, a Comissão produziu a todo vapor.
Os integrantes fizeram questão de colocar as alte-

rações estatutárias de forma bem clara para facilitar 
a deliberação na Assembleia Nacional, pois dessa vo-
tação sairão as diretrizes do Sindifisco Nacional pelos 
próximos dois anos, quando se realizará nova edição 
do Congresso e novas propostas de alterações estatu-
tárias poderão ser inscritas.

A Comissão de Sistematização é um órgão do Co-
naf previsto no artigo 5º, inciso V, do seu Regimento 
Interno. Sua composição é regida pelo parágrafo se-
gundo desse mesmo artigo, o qual prevê que “será 
composta preferencialmente por relatores dos Grupos 
de Trabalhos”. Os três componentes foram relatores 
de Grupos.

A tarefa a ser exercida pela Comissão está prevista 
no artigo 5º, parágrafo terceiro do Regimento Interno 
do Conaf e consiste na “elaboração do relatório final 
sobre os trabalhos do Plenário”. Trata-se de um traba-
lho de imensa responsabilidade.

Teses Temáticas
As propostas de alteração fazem com o Sindicato se 

renove a cada dois anos, ou seja, fala para dentro. Já 
as teses temáticas falam para fora, dão uma ideia do 
pensamento da Classe frente a temas ligados a atuação 
profissional e de interesse da sociedade, como no caso 
da Justiça Fiscal e da Ética e Corrupção. 

E terminam servindo como bandeiras sindicais, como 
no caso das teses sobre Atuação Sindical. Mas para che-
garem ao Conaf, as teses temáticas passam por um pri-
meiro filtro: Assembleia Nacional. Das 102 inscritas, ape-
nas 22 foram aprovadas pelas DS (Delegacias Sindicais).

 

Ética e Corrupção
Quando essas 22 teses chegaram ao Plenário do Co-

naf, apenas uma sobre Atuação Sindical foi rejeitada. 
Além de Atuação Sindical, as teses foram divididas em 
outros dois temas: Ética e Corrupção e Justiça Fiscal. As 

oito teses aprovadas dentro do tema Ética e Corrupção 
foram: Adesão do Sindifisco Nacional à ENCLA (Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Di-
nheiro) de César Luiz Canata Júnior (Brasília); Aplicação 
de pena de perdimento a bens de propriedade terceiros 
de Antonio Cesar Bueno Ferreira (Campinas-Jundiaí); O 
conflito de interesses e quarentena dos Auditores de Paulo 
Matsushita, Paulo Gil Hölck Introíni, José Carlos Rosseto, Ita-
mar Vicente Alves (Campinas/Jundiaí) e Marcelo Lettieri e 
Marcelo Oliveira Maciel (Ceará); O papel da Corregedo-
ria de Paulo Werneck (Rio de Janeiro); Independência e 
Autonomia do Auditor-Fiscal da RFB de Bruno Fernandes 
Dias da Silva (Brasília); Auditor é para decidir! Também de 
Bruno em conjunto com Paulo Bernardo (Rio de Janeiro); 
O papel do Sindifisco como fomentador das políticas de 
implementação de educação fiscal de Rogério Said Calil 
(Rio de Janeiro) e Sonegação e corrupção: Combater em 
todas as frentes de Carlos José de Oliveira (Curitiba).

Justiça Fiscal
As seis aprovadas neste tema foram: FUNPRESP (Fundo 

de Previdência Complementar dos Servidores Públicos 
Federais) – Um grande risco de Luiz Carlos Amaral Veloso 
Filho e Cláudio Peres de Queiroz (Rio); Imposto de Renda e 
capacidade contributiva de Albino Joaquim Pimenta da 
Cunha (Rio); Justiça fiscal e a isenção na distribuição dos 
lucros nas pessoas físicas dos sócios no Brasil de Mônica 
Valladares Doin (Rio); Medicamentos: Regressividade na 
tributação, questão de justiça de Walter Moraes Gallo e 
Roberto de Andrade (Limeira) e Sandra Regina de Toledo 
(Bauru); O combate à sonegação é nossa meta de Ernes-
to Silva Nobre (Ceará) e Tributação da distribuição de lu-
cros de Edgar Eimard Freitas, Nilza Eliana Silva da Costa e 
Angélica Gonçalves Moreira (Porto Alegre). 

Atuação Sindical
As sete aprovadas neste tema foram:Ação judicial 

indenizatória pelo não cumprimento do artigo 37, in-
ciso X da Constituição Federal e da Lei nº 10.331/2001, 
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que regulamentam data base para 
os servidores públicos federais dos 
autores Maria Gimenes Alonso 
Ono (Bauru); José Antonio Azeve-
do (Ribeirão Preto); Itamar Vicente 
Alves (Campinas/Jundiai); Cynthia 
Pereira Prada (Piracicaba); Akiko 
Hirata (São Paulo); Sebastião Ma-
tos (Londrina); Rosimeyre Marçal 
(São Paulo); Nanci Vieira da Silva 
(São Paulo); Renato dos Santos (São 
Paulo); Eneas Muniz Chaves (Ara-
caju); Aline Colette (São Paulo); 
Claudines N. Garcia (São Paulo); 
Paulo Jose Machado Vilhena Mo-
raes (São Paulo); Genesio Denar-
de (São Paulo); Vera Lucia Jamelli 
Ribeiro (São Paulo); Alex Sander 
Ramos (São Paulo); Ivany Ragozzini 
(São Paulo); Denise Therezinha da 
Silva (São Paulo); Joaquim Reis (Sal-

vador); Guilhermina Ferreira Oliva 
(Santos); Delmar Joel Rodrigues Eich 
(Curitiba); Ubiratan Casarin Vieira 
(São Paulo); Rosimeire Cortez Silva 
(São Paulo); Eliane Fernandes Costa 
Bekcivanyi (São Paulo); Alcides de 
Souza Pinto (São Paulo); Sonia Ma-
ria Prates (São Paulo); Silvana Maria 
Terra (São Paulo); Clovis Fernandes 
Nogueira (São Paulo); Lucas de Gois 
Campos (Presidente Prudente); Ne-
reide Borin (Araçatuba); Decio Al-
varenga (Florianopólis); Abel Valini 
(São Paulo); Acesso remoto a todos 
os Auditores-Fiscais de Adelaide de 
Macedo Matos, Elizabete Helena 
Marques, Maria Izanete Gonçal-
ves, Mariana Santos Tavares, Geral-
do de Melo Vilaça, Lívia Lara Reis, 
Lamarck Carvalho Reis e Rita de 
Cássia Perrout Cerqueira (Belo Ho-

rizonte); Comandos de Mobilização 
de Eduardo Tanaka (Florianópolis); 
Grupos de trabalho do sindicato 
junto ao Congresso Nacional: uma 
realidade necessária de Luiz Carlos 
Amaral Veloso Filho e Cláudio Perez 
de Queiroz (Rio); Institucionalização 
da negociação coletiva: conven-
ção 151 e resolução 159 da OIT de 
João Cunha da Silva (Florianópolis) 
e Negociação coletiva: é possível 
acordos sem conflitos? de Roberto 
de Andrade (Limeira), que foi aglu-
tinada com a anterior, por tratarem 
do mesmo tema; e,  por fim, a tese 
Reforma tributária: ética, justiça fis-
cal e justiça social de Alexandre Au-
gusto Pereira Nunes (Blumenau) foi 
a última tese sobre o tema.

Debates francos deram o tom ao Conaf 2012 e garantiram a apreciação de todas as teses

7
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Ineditismo marca edição 
baiana do Conaf 

Celeridade e interesse nos temas contribuíram para que delega-
dos apreciassem todos os documentos apresentados pela mesa 
diretora durante os dias de evento

O maior e mais importante 
evento realizado para o de-
bate de temas que norteiam 

a condução das atividades sindicais 
dos Auditores-Fiscais a cada biênio 
brindou os participantes, na edição 
de 2012, com um feito inédito. 

8
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Nos dias de debate do Conaf 2012 (Congresso Na-
cional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Bra-
sil), cujo tema central foi: “Ética e Justiça Fiscal: Brasil, 
mudemos a nossa cara”, os delegados conseguiram 
apreciar todas as propostas estatuárias, teses, moções e 
resoluções apresentadas pela mesa diretora do evento, 
sendo que 36 delas foram aprovadas. O bom resultado 
congregou com o desejo das autoridades que partici-
param da abertura solene do Congresso, ocorrida na 
noite do dia 20 de novembro.

“Há dois anos, no Conaf anterior, a discussão de te-
mas importantes colaborou para que houvesse avan-
ços sobre a questão dentro da Receita. O tema des-
ta edição é essencial, e o trabalho desenvolvido aqui 
será produtivo para a Administração também”, disse 
o subsecretário de Gestão Corporativa da RFB (Recei-
ta Federal do Brasil), Auditor-Fiscal, Marcelo de Melo, 
(que representou o secretário do órgão, Auditor-Fiscal 
Carlos Alberto Barreto). 

Outro participante da mesa, o secretário-geral da 
DS (Delegacia Sindical) Salvador (BA), Roswílcio Goes, 
profetizou ao apostar qualidade desta edição do 
Conaf. “Esse congresso será de uma eficiência ímpar 
para a Classe”, disse.

Defesa da Classe
O bom andamento do Congresso com a exposição de 

temas dos mais variados e importantes se deu já na abertu-
ra solene, ocorrida dia 20 de novembro. Ao desejar empe-
nho aos participantes, o presidente do Sindifisco Nacional, 
Pedro Delarue, apontou desafios a serem superados pelos 
Auditores que estavam intimamente ligados ao tema cen-
tral do evento, sobre ética e justiça fiscal.

9
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O subsecretário de Gestão Corporativa da RFB, Auditor-Fiscal Marcelo 
de Melo, lembrou os avanços promovidos no órgão graças ao Conaf

Pedro Delarue destacou a importância 
da Classe na busca de justiça fiscal

Fotos: Jornalismo Sindifisco Nacional 
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Assunto recorrente entre a categoria, a Campanha 
Salarial também norteou a programação do evento. 
“Inovamos ao quebrar o modelo tradicional de greve 
e adotamos um modelo de reivindicação pontual que 
reduz sobremaneira o efeito direto sobre o cidadão, 
mas impacta Governo e empresários de forma dura”, 
disse Delarue no seu discurso de abertura.

O superintendente da 5ª RF (Região Fiscal), o Au-
ditor-Fiscal Carlos Queiroz, emendou ao dizer: “acre-
ditamos no bom senso de todas as partes envolvidas 
na negociação salarial porque o Auditor quer cum-
prir seu papel na RFB. E só podemos fazer isso com 
todos motivados”.

“Apesar das cobranças pelas atividades exercidas, 
vimos colaborando com o movimento de acordo com 
as deliberações da categoria. Merecemos cargo va-
lorizado para fazer jus a uma Receita de excelência”, 
lembrou o delegado da RFB em Salvador, Auditor-Fiscal 
Raimundo Pires de Santana Filho.

Participou ainda da mesa de abertura o presiden-
te da mesa diretora do CDS (Conselho de Delegados 
Sindicais) e presidente da DS/Anápolis (GO), Sérgio 
Ferreira Nascimento, e o presidente da Unafisco Asso-
ciação, Paulo Bouças.

Grandiosidade do Conaf não se 
resume só aos debates

O maior evento sindical dos Auditores-Fiscais, rea-
lizado em 2012 na Bahia, não se mediu apenas pela 
riqueza nos debates. Para o êxito alcançado, uma lo-
gística exemplar foi montada em consonância com os 
anseios da categoria. 

Vinte funcionários do Sindifisco Nacional, dos mais va-
riados departamentos, foram disponibilizados para cober-
tura jornalística, organização e atendimento aos filiados. 

Para a participação dos 577 Auditores-Fiscais, dividi-
dos entre Delegados e Observadores, doze salas do ho-
tel Iberostar Bahia foram reservadas. Por lá, ocorreram 
debates em grupo, foram construídas moções e resolu-
ções e articuladas as melhores propostas a serem enca-
minhadas para deliberação da plenária. 

Tantas ideias e resultados concatenados precisaram ser 
transformados em papel para dar melhor dimensão aos 
participantes do tamanho do desafio dos debates. Para 
isso, 30 mil folhas utilizadas de papel foram utilizadas na im-
pressão de documentos, relatórios de grupo, entre outros.

Outro número impactante dá conta da dimensão do 
Conaf 2012. Para atender à maratona de reuniões, deba-
tes e apreciações, nada menos que 7.200 garrafas d’água 
ficaram à disposição dos delegados e observadores. 

Além dos temas pertinentes ao Conaf, assuntos ge-
rais de interesse dos filiados também circularam por 

Separação dos grupos exigiu boa organização e infraestrutura
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meio de stands montados pela DEN (Diretoria Executi-
va Nacional). Um deles, o da Diretoria de Assuntos Ju-
rídicos, esclareceu dúvidas das mais diversas. As mais 
recorrentes sobre as ações dos 3,17% e o andamento 
processual, assim como a jurisprudência do STJ (Supe-
rior Tribunal de Justiça), em relação ao reajuste dos 
28,86%. Outro stand disponível foi o do cadastro, onde 
os filiados atualizaram informações junto aos bancos 
de dados do Sindicato.

Fora da coordenação do Sindicato, um espaço bas-
tante curioso chamou a atenção dos participantes. 
Com apoio da coordenação do Conaf e do Sindifisco, a 
socióloga da Universidade Federal de Uberlândia (MG), 
Patrícia Trópia, instalou um stand com objetivo de con-
cluir sua pesquisa sobre o perfil do Auditor-Fiscal no Bra-
sil. Na oportunidade, os interessados responderam a um 
questionário que listava sua percepção sobre profissão, 
condições de trabalho, política e sindicalismo. O estudo 
é inédito e deverá ser disponibilizado ao Sindicato, de 
acordo com a estudiosa. 

Já quem não pôde estar presente conferiu o anda-
mento dos debates pelo site do Sindifisco e pelas re-
des sociais. Para tanto, 700 metros de cabos foram uti-
lizados para transmissão ao vivo, além de sustentar as 
operações de áudio durante a plenária e os debates 
do painel central. Para maior comodidade aos partici-
pantes, o acesso à internet foi livre durante 24 horas na 
área de realização do evento. 
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CAPA

Transmissão ao vivo do Conaf

A socióloga Patrícia Trópia comanda pesquisa 
para traçar perfil do Auditor-Fiscal no Brasil
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Satisfação

O bom desempenho do Conaf 2012 transpareceu na 
conclusão dos participantes. Confira alguns dos relatos.

Marcos Ricardo Mariot – DS/Florianópolis 

“O evento foi bastante produtivo. A organização foi de acordo e o espaço físico e 
instalações comportaram a demanda. É a primeira vez que vejo um Congresso acabar 
com todas as teses e propostas de alterações estatutárias  apreciadas”, disse. 

Rosa Maria Bicalho – DS/Belo Horizonte

“Essa edição foi bem melhor que a anterior. Houve boa triagem dos temas das 
teses, de maneira que conseguíssemos analisar todos os documentos propostos”. 

José Agnaldo Santos Raiol - DS/Maranhão

“As propostas estatutárias e teses deste Conaf foram encaminhadas no sentido de 
dar mais agilidade e objetividade. O quórum também foi muito bom, o que mostrou o 
interesse das pessoas em discutir os temas da Classe”.

Elaine Cristina Gretter – DS/Joaçaba 

“Achei os debates muito produtivos e aproveitei para saber como funciona a estru-
tura do evento, que é o mais importante para a categoria. Essa é a primeira vez que 
venho. Penso que todos deveriam participar ao menos uma vez”.

Guerino Banzoli Neto - DS/São Sebastião

“Essa edição foi a melhor que pude presenciar. O tempo foi bem adequado para a 
programação. Também gostei dos debates em torno do painel sobre o tema central 
do evento”.
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O Conaf em números

30 mil
folhas de papel uti-
lizadas para impres-
são de documentos, 
relatórios de grupo, 
entre outros.

20
funcionários do Sindifisco Nacional disponibili-
zados para cobertura jornalística, organização 
do evento e atendimento aos filiados.

12
salas multiuso desti-
nadas aos trabalhos 
dos delegados du-
rante a semana do 
evento.

7.200
garrafas d’água re-
servadas aos delega-
dos e observadores 
durante toda a pro-
gramação do Con-
gresso.

700
metros de cabos usa-
dos para transmissão 
ao vivo e operações 
de áudio.
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Entrevista
Na seção de entrevista desta edição especial do Integração sobre o Conaf 2012 (Congresso Nacional dos Au-

ditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil), o coordenador da Comissão Organizadora do evento, Cláudio 
Damasceno, faz uma avaliação do Congresso sob a perspectiva dos resultados obtidos e dos avanços con-

quistados. Nesta conversa, Damasceno sugere mudanças para as próximas edições do encontro, bem como o apri-
moramento e a criação de ferramentas que deem transparência ao processo de escolha dos delegados. Confira.

1 – Qual o balanço que o senhor faz do Conaf 2012?

Resposta: O Conaf 2012 foi um sucesso sob todos os aspectos. Pela primeira 
vez, analisamos todas as teses temáticas e propostas de alteração estatutá-
ria inscritas, o que somente foi possível em função de um conjunto de forças, 
tanto pelas alterações ocorridas na sistemática do Congresso, quanto pelo 
comprometimento da Comissão Organizadora. Além disso, todas as ativida-
des programadas começaram dentro do horário previsto e transcorreram sem 
qualquer tipo de problema, enfim, a categoria dos Auditores-Fiscais da Re-
ceita Federal do Brasil está de parabéns pelo alto nível das discussões e pelo 

belíssimo evento que realizamos esse ano.

2 – Durante a preparação do Congresso quais foram os maio-
res desafios? Por quê?

Resposta: Sem dúvida alguma, a escolha do local e do hotel para 
o evento. Para se ter uma ideia, essa discussão foi uma das poucas 

que foi aprovada mediante votação na Comissão Organizadora 
(todas as demais foram obtidas por consenso). Havia uma gran-

de desconfiança na categoria de que a escolha de um resort 
de praia para a realização do evento poderia compro-

meter o seu resultado, já que os participantes certa-
mente seriam atraídos pela infraestrutura que esse 
tipo de hotel oferece aos hóspedes. O resultado 

final do Conaf, entretanto, comprova que a Co-
missão Organizadora acertou na escolha 

do Hotel Iberostar da Bahia para a realiza-
ção do evento, não só pela significativa 

redução dos custos em comparação 
com outras propostas apresentadas, 
mas também pela infraestrutura ofe-
recida. Não poderíamos deixar de 
destacar ainda, a expressiva participa-

Foto: Jornalismo Sindifisco Nacional 
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ção dos congressistas que, mesmo diante de todo ape-
lo turístico do local, mantiveram elevado percentual de 
comparecimento às deliberações e às outras atividades 
programadas do evento, o que comprova o engajamento 
da categoria em todas as atividades do nosso Sindicato.    

3 – Essa edição se diferenciou das demais pela 
celeridade, uma vez que todas as propostas esta-
tutárias, teses, resoluções e mo-
ções foram apreciadas dentro 
do prazo. Na sua opinião, a 
que se deve esse feito?

Resposta: Em primeiro lugar, te-
mos que destacar as alterações 
ao Conaf aprovadas em reunião 
do CDS (Conselho de Delegados 
Sindicais) em setembro de 2011 
em Aracaju/SE e que foram funda-
mentais para o resultado do Con-
gresso. Vou citar dois exemplos 
que considero importantíssimos: 
o aumento do filtro para aprova-
ção de teses temáticas e propos-
tas de alteração estatutária (de 
10% para 30%) e a redução do 
tempo destinado para palestras. 
Em segundo lugar, há que se des-
tacar o próprio planejamento e a 
organização do evento, além da 
elaboração de uma programação 
exequível. Certamente a escolha do lugar também deve 
ser ressaltada, uma vez que a infraestrutura oferecida nos 
fez “ganhar tempo”, já que foi possível acomodar todos 
os congressistas próximos à área do evento e aos restau-
rantes, evitando grandes deslocamentos e atrasos no iní-
cio e na retomada dos trabalhos. Enfim, o sucesso de um 
evento desse porte nunca pode ser explicado por algum 
fato isolado nem creditado a alguém ou a algum grupo 
específico, mas sim a um conjunto de fatores e à atuação 
dos diversos elementos envolvidos (CDS, DEN – Diretoria 
Executiva Nacional, Comissão Organizadora, Mesa Dire-
tora, congressistas, etc).

 4 – Diante dos resultados obtidos, em quais 
pontos o senhor acredita que o Conaf pode so-
frer alterações no sentido de aprimoramento?

Resposta: O Congresso tem se revelado um grande 
celeiro de inovações, nesses últimos anos. Se no Conaf 
2010 inovamos com a utilização dos “key-pads” (apa-
relhos utilizados nas votações), no evento de 2012, a 
inovação ficou por conta da transmissão ao vivo das 

discussões pela internet. Certamen-
te, também teremos inovações 
no próximo, já que a tecnologia 
avança num ritmo frenético atu-
almente. Acredito que um ponto 
a ser aprimorado é a compra da 
passagem aérea com antecedên-
cia para redução dos custos. Em-
bora tenhamos avançado nessa 
questão, sem dúvida acho que 
ainda podemos melhorar, evitan-
do ao máximo a substituição de 
delegados e a compra de bilhetes 
em cima da hora, o que gera um 
sensível aumento de custos para o 
evento. Além disso, acredito que 
devemos aprimorar o critério para 
aprovação de teses e propostas 
de alteração estatutária: embo-

ra a elevação de 10 para 30% de 
aprovação tenha sido importan-
tíssima para o resultado final do 

Conaf 2012, fato é que algumas Delegacias Sindicais 
não realizaram as assembleias ou não tiveram tempo 
de analisar todas as teses inscritas, dificultando ainda 
mais a obtenção do percentual mínimo exigido, o que 
certamente contribuiu para que apenas 25% de todas 
as teses e propostas de alteração estatutárias inscritas 
fossem debatidas. Outro item que deve ser motivo de 
aprimoramento é a realização de assembleia para 
eleição dos delegados. A transparência neste proces-
so tem que ser fator predominante, a fim de se evitar 
desgastes ou mesmo preterições de filiados.

O resultado final do 
Conaf comprova que a 
Comissão Organizadora 
acertou na escolha do 
local para a realização 
do evento, não só pela 

significativa redução dos 
custos, mas também pela 

infraestrutura oferecida

Cláudio Damasceno - coordenador da 
Comissão Organizadora do Conaf 2012 
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O Conaf 2012 (Congresso Nacional dos Audito-
res-Fiscais da Receita Federal do Brasil) tam-
bém contou com cobertura em tempo real 

nas redes sociais em que o Sindifisco Nacional está 
inscrito: Facebook (facebook.com/sindifisco.nacio-
nal) e Twitter (@sindifisconac). 

Quem não pôde ir pessoalmente ao evento acom-
panhou o passo a passo nas mídias sociais com des-
crições concisas e fotos que mostravam aos “seguido-
res” do Sindicato o ambiente e curiosidades dos cinco 
dias de Congresso. 

Mas quem estava lá também acompanhou a co-
bertura nas redes sociais, como uma forma de se in-
formar sobre horários dos trabalhos e avisos importan-
tes. Caso do Auditor-Fiscal Ricardo Gomes Vieira que 
foi ao Congresso pela primeira vez, e achou a cober-
tura do Conaf no Facebook muito interessante. 

Para ele, esse tipo de cobertura divulga o evento de 
uma forma mais plural, consegue atingir um público 
que talvez não acesse o sítio do Sindicato e permite in-
teratividade. “Gostei das notícias, que eram divulgadas 
quase que instantaneamente, e também acabei apa-
recendo em uma foto”, brinca.

Ricardo é Auditor desde 2003, aos 43 anos, morador 
da cidade de Anápolis (GO) e filiado à DS local, onde 
ocupa o cargo de diretor Financeiro.  Assim como o 
Sindifisco, ele entrou no facebook, em 2011, e defende 
“este contato a mais com o Sindicato”. 

E é justamente o estreitamento dessa relação entre fi-
liado e entidade classista viabilizado pelas redes sociais 
que a consultora em Facebook para empresas, Camila 
Porto de Camargo, destaca. A especialista ressalta que 
a utilização dessas ferramentas auxiliam as entidades a 
trazerem ainda mais transparência às atividades. “Um 
Sindicato pode usar os recursos de colaboração do Fa-

Conaf 2012 tem cobertura em 
tempo real no Facebook e Twitter
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cebook, por exemplo, para promo-
ver a informação e incitar discussões 
, além de contar com a transparên-
cia de suas ações, tendo em vista 
que há a possibilidade de troca en-
tre todos os envolvidos”, diz Camila, 
que é formada em Comunicação 
Institucional pela Universidade Tec-
nológica Federal do Paraná.

 E a troca entre quem estava 
no Conaf 2012 e os que acompa-
nhavam de longe foi, certamente, 
possibilitada pela cobertura nas 
redes. Entre os mais diversos co-
mentários deixados nas postagens 
do Sindicato sobre o rito do Con-
gresso, foi comum identificar notas 
de reconhecimento sobre o traba-
lho desenvolvido no evento.

Os internautas acompanharam 
o andamento do Congresso do iní-
cio ao fim como se estivessem lá. 

Estavam tão conectados que um 
dos “posts” com maior alcance 
(isto é, com maior número de vi-
sualizações, compartilhamentos e 
“curtidas”) foi publicado após as 
21h (horário de Brasília) e se referia 
ao fim dos trabalhos na noite de sá-
bado (24/11).

A sensação de trabalho cum-
prido foi compartilhada, para 
usar um termo comum nas redes 
sociais, por quem acompanhava 
os trabalhos do Congresso pesso-
almente e virtualmente. Em média 
53 “posts” foram publicados por 
dia durante o Congresso. Durante 
o Conaf, a página do Sindicato no 
Facebook ganhou mais “curtidas” 
– ou adesões – e mais que dobrou 
o alcance que tinha.

O Facebook e o Twitter do Sindifis-
co Nacional foram criados em 2011. 

A página do “face”, por exemplo, já 
ultrapassou a marca de mil e cem 
curtidores. Outra marca ultrapassa-
da pelas mídias sociais no caso do 
Sindicato foram suas finalidades. O 
que começou como mais uma fer-
ramenta para auxiliar na divulgação 
da Campanha Salarial, se tornou 
uma referência de busca entre pro-
fissionais da imprensa e parlamenta-
res sobre todos os assuntos relacio-
nados à entidade. Além, é claro, de 
trazer ainda mais transparência e 
democracia para os filiados.

Novas tecnologias na cobertura do Conaf
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O painel “Ética e Justiça Fiscal: Brasil, mudemos 
Nossa Cara!”, marcou os debates da manhã do 
dia 23 no Conaf 2012 (Congresso Nacional dos 

Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil), realizado 
no Hotel IberoStar, a 60Km de Salvador (BA).

O diretor e professor de Ciências Jurídicas da UFPB (Uni-
versidade Federal da Paraíba) e pesquisador do CNPq 
(Conselho Nacional de Pesquisa), Eduardo Ramalho Ra-

benhorst, e o especialista em políticas públicas e gestão 
governamental e doutor em economia pela Universidade 
de Paris, Paulo Kliass, palestrantes convidados, ao aborda-
rem o tema, criticaram a falta de justiça fiscal no Brasil.

“Quando se fala de justiça fiscal pelo lado da arre-
cadação, nota-se que o caráter regressivo da nossa 
estrutura tributária prejudica a maioria dos cidadãos 
e acaba beneficiando uma pequena parcela da so-

Debate sobre ética e justiça 
fiscal marca encontro 

“O mais pobre não pode ser sacrificado para um mais rico ter benesses. Temos a obrigação, como 
Classe, de passar isso para cada cidadão”, Pedro Delarue - Presidente do Sindifisco Nacional

Fotos: Jornalismo Sindifisco Nacional 
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ciedade”, destacou o economista 
Paulo Kliass. Na sua avaliação, no 
país, além haver uma elevada car-
ga tributária, a população menos 
favorecida é a maior prejudicada 
com a tributação. 

Kliasss centrou a discussão na rela-
ção entre política econômica, ética 
e justiça fiscal. Ele fez uma análise da 
história recente da política econômi-
ca brasileira, traçou alguns aspectos 
relevantes da política econômica 
após o ano de 2003 e elencou uma 
série de elementos que podem con-
tribuir para que a justiça fiscal, de fato, 
ocorra no Brasil. 

O especialista em políticas pú-
blicas chamou a atenção para três 
elementos que contribuem para a in-
justiça fiscal no Brasil: o compromisso 
com a geração de superávit primário 
contínuo e elevado; a presença das 
despesas financeiras no Orçamento 

da União; e a natureza regressiva da 
estrutura tributária brasileira. 

O economista apontou a redu-
ção relativa da carga tributária de 
impostos indiretos e ampliação dos 
diretos, além da tributação sobre 
patrimônio, o imposto sobre tran-
sações financeiras, e a melhora na 
qualidade do gasto público, como 
alternativas para mudança do qua-
dro no país.

Eduardo Ramalho Rabenhorst 
focou suas colocações nos funda-
mentos de ética e justiça, dentro da 
sua concepção, e de autores con-
ceituados no ramo da filosofia e do 
direito. Para a ele, “a ética não tem 
a ver com perfeição, a ética tem 
muito mais a ver com busca”.  

Segundo o professor e também 
filosofo, a definição mais clássica de 
justiça é: vontade constante e per-
petua de dar a cada um  o que é 

O caráter 
regressivo da 

nossa estrutura 
tributária 

prejudica a 
maioria dos 
cidadãos

Paulo Kliass - Economista (foto ao lado)

seu.  “Se a justiça é uma coisa que 
concerne as nossas instituições e tem 
um caráter político antes de tudo, 
ela é uma tentativa de se promover 
proporção entre os outros. Mas, no 
entanto, é um problema muito gran-
de agir com justiça”, destacou. 

Rabenhorst ressaltou as dificulda-
des de se promover a justiça no Brasil 
devido à morosidade das instituições 
judiciárias e à existência de certo de-
sequilíbrio na sociedade brasileira. 
“Uma característica maior da nossa 
sociedade hoje é o desequilíbrio. É 
uma sociedade onde tudo é exces-
sivo, desmesurado e, portanto, des-
proporcional”, disse o professo. “Fazer 
justiça é agir de forma constante e 
perpetua no sentido de promover o 
bem estar da coletividade”, finalizou.   

Corroborando com a posição dos 
palestrantes, o presidente do Sindi-
fisco Nacional, Pedro Delarue, que 
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mediou o painel, também criticou a 
falta de justiça fiscal no país. O sindi-
calista lembrou que, infelizmente, no 
Brasil o cidadão com menor poder 
aquisitivo paga mais impostos que 
os mais abastados. “Não se cobra 
IPVA (Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores) de jati-
nhos e iates, mas cobram de veícu-
los populares, por exemplo,” lem-
brou Delarue. 

Delarue resaltou os programas 
de desoneração criados nos últimos 
anos pelo Governo, que vêm cada 
vez mais beneficiando o empresaria-
do. “O capital não pode ser bene-
ficiado em relação ao trabalho. E o 
mais pobre não pode ser sacrificado 
para um mais rico ter benesses. É isso 
que temos a obrigação, como Audi-
tores-Fiscais e como conhecedores 
do sistema tributário, de passar para 
cada cidadão brasileiro”, reforçou o 
presidente do Sindifisco.

O coordenador da Comissão 
Organizadora do Conaf 2012, Au-
ditor-Fiscal Claudio Damasceno, 
secretariou o debate.

A justiça, antes 
de tudo, é uma 

tentativa de 
se promover 

proporção entre 
os outros

Eduardo Ramalho Rabenhorst - 
Professor e filósofo (foto ao lado).
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Além de sediar o Conaf 2012 
(Congresso Nacional dos 
Auditores-Fiscais da Receita 

Federal do Brasil), a Bahia, no mês 
de novembro, também foi palco 
das últimas reuniões ordinária e ex-
traordinária do CDS (Conselho de 
Delegados Sindicais) de 2012. Os en-
contros, nos dias 19 e 20 de novem-
bro, antecederam o Conaf e possi-
bilitaram ao Sindicato a otimização 
de recursos com o custeio de hospe-
dagem e transporte dos delegados 

CDS encerra 2012 com 
aprovação de orçamento

sindicais, uma vez que as atividades 
ocorreram no mesmo hotel. 

Na reunião ordinária do Conselho 
foi aprovado o orçamento do Sindi-
fisco Nacional para 2013. A novidade 
desta edição do CDS foi a apresen-
tação, pela Diretoria de Finanças do 
Sindicato, da 1ª peça orçamentária 
do Unafisco Saúde. Segundo o titular 
da pasta de finanças, Mario Pinho, a 
elaboração de peça orçamentária 
especifica para o plano de saúde 
foi um sugestão da CPO (Comissão 

Permanente de Orçamento) e possi-
bilitou maior transparência à gestão 
do plano. “Assim os filiados poderão 
acompanhar a gestão dos recursos 
destinados ao plano de saúde e ter 
mais clareza sobre como ele é admi-
nistrado”, destacou Pinho. 

Antes dos delgados sindicais 
aprovarem as despesas do Sindicato 
para o próximo, eles ratificaram o re-
latório apresentado pela CPO (Co-
missão Permanente de Orçamento) 
e receberam esclarecimentos sobre 
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os números divulgados pela Diretoria de Finanças. Fo-
ram apresentadas pelas DS (Delegacias Sindicais) diver-
sas propostas de alteração nas peças orçamentárias. 
No entanto, apesar de amplamente discutidas, nenhu-
ma das sugestões receberam a aprovação do Plenário. 

Na reunião extraordinária do CDS, no dia 20, os 
delgados presentes aprovaram a prorrogação dos 
trabalhos do GT (Grupo de Trabalho), criado para 
realizar estudo sobre a possibilidade de implementa-
ção de uma parcela extra subsidio para incremento 
da remuneração dos Auditores-Fiscais da RFB (Recei-
ta Federal do Brasil). 

O grupo explicou a metodologia utilizada para a re-
alização do estudo e reclamou a necessidade de um 
prazo maior para a finalização dos trabalhos, devido ao 
curto tempo para análise do parecer jurídico. De acor-
do com o coordenador do GT, Rubens Nakano, o do-
cumento foi entregue nas vésperas do prazo de fecha-
mento do relatório, por isso não houve tempo suficiente 
para uma análise mais apurada.

A gerente do Departamento de Assuntos Jurídicos 
do Sindifisco, Priscilla Baccile, deu explicações relativas 
ao parecer. Ela salientou as dificuldades em contratar 
um doutrinador jurídico para elaborar o documento, 
devido à excessiva carga de trabalho desses juristas. E 
lembrou que o constitucionalista contratado, Alexan-
dre de Morais - profissional conceituado na área e au-
tor de diversas publicações jurídicas - foi muito compe-
tente nas suas colocações. 

Sobre o relatório, Nakano lembrou que foram apre-
ciadas as propostas apresentadas pelas DS e individual-
mente por Auditores-Fiscais de diversas regiões do país e 
ainda as sugestões apresentadas na Plenária Nacional, 
ocorrida nos dias 17 e 18 de outubro de 2012. “Também 
foram explorados dados referentes a receitas e despe-
sas do Fundaf (Fundo Especial de Desenvolvimento e 
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização), bem 
como pontos do parecer jurídico disponibilizado pela 
Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindicato”, disse o co-
ordenador do GT.

De acordo com Nakano, também foram avaliadas 
as formas de remuneração dos fiscos estaduais, no 
entanto, nenhuma forma de remuneração através de 

subsidio apresen-
tou interesse para 
o Grupo de Trabalho 
por não atender aos 
seus objetivos.

César Haiachi, relator 
do documento, elencou 
algumas das propostas apre-
sentadas, ressaltando os argu-
mentos favoráveis e contrários a cada um dos itens. 
Destacou as avaliações do GT relativas ao Fundaf e 
fez observações acerca do parecer jurídico parcial-
mente analisado.

Após a apresentação do relatório parcial do GT foi 
iniciado um debate acerca do tema. Os delegados sin-
dicais expuseram suas críticas e sugestões sobre o as-
sunto, aprovaram a prorrogação dos trabalhos do Gru-
po até o próximo CDS extraordinário, e apresentaram 
sugestões para a continuidade dos estudos.

Na ocasião foi aprovada a proposta em que a Classe 
autoriza a DEN (Diretoria Executiva Nacional) a nego-
ciar, junto ao Governo, a criação de um GT para a cria-
ção de uma parcela extra subsidio à remuneração da 
Classe, que obrigatoriamente atinja ativos, aposenta-
dos e pensionistas, e que siga as premissas já adotadas 
pelo CDS. A proposta deverá ser ratificada pela catego-
ria em Assembleia Nacional.

A reunião do CDS na Bahia foi encerrada com os in-
formes da DEN (Diretoria Executiva Nacional), do CNM 
(Comando Nacional de Mobilização) e do CCAJ (Con-
selho Curador de Assuntos Jurídicos).  

O presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, 
passou informações acerca da Campanha Salarial 
da Classe, reforçou a importância de intensificação 
do crédito zero e solicitou aos delegados sindicais 
que estimulem as bases a permanecer firmes na mo-
bilização, que tem surtido o efeito esperado. “Temos a 
obrigação de sair daqui e fazer pressão junto às bases 
para que não entreguem os trabalhos, a não ser, os 
que estejam em decadência”, declarou o presidente 
do Sindifisco ao lembrar os resultados da operação 
crédito zero. 
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