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EDITORIAL

Cuidando da Classe 
e do Cargo

Um trabalho dedicado ao cuidado com o cargo de 
Auditor-Fiscal. Mais do que defender e proteger pes-
soas contra injustiças, a Diretoria de Defesa Profissional 
do Sindifisco Nacional atua na defesa da condição de 
Auditor-Fiscal, na proteção das prerrogativas do cargo. 
É isso que esta edição do Integração 
destaca em sua matéria principal. 

A partir do ocorrido em Belém 
(PA), onde uma Auditora-Fiscal foi 
pressionada pelo poder econômi-
co constituído local, a reportagem 
faz um retrospecto sobre a atuação 
da Defesa Profissional do Sindicato, 
lembra casos emblemáticos e de-
monstra claramente a extensa área 
de atuação da pasta. 

A pasta é responsável pela defesa 
das atribuições, da autoridade, da 
precedência constitucional do Audi-
tor-Fiscal; da realização de concur-
so de remoção justo e periódico; da 
garantia da isonomia em relação à 
concessão de benefícios. E, de forma 
conjunta com a Diretoria de Assuntos 
Jurídicos trabalha pela AJI (Assistên-
cias Jurídicas Individuais), muitas rela-
cionadas a situações que envolvem 
assédio e insegurança profissional.

Neste número também há uma re-
portagem sobre os preparativos da RFB (Receita Federal 
do Brasil) para a Copa das Confederações. O texto des-
taca o treinamento dos Auditores-Fiscais e servidores do 
órgão que atuarão no evento, em junho deste ano. No 
que diz respeito à Classe, está tudo pronto para receber os 
milhares de estrangeiros esperados para os jogos nas seis 
sedes da Copa. 

Além disso, uma matéria sobre o andamento dos GTs 
(Grupos de Trabalho) resultantes da Campanha Salarial 
de 2012 atualiza a Classe sobre os rumos que estão sen-
do tomados nos três grupos (o da Tabela Remuneratória 
dos Auditores-Fiscais; o sobre a implantação de um mo-

delo de ganhos remuneratórios vincu-
lados à eficiência da arrecadação; 
e o sobre a Lei Orgânica do Fisco). 

Destaque também, nesta edição 
para o exemplo de unidade e força 
da Classe no evento promovido em 
conjunto com o Mosap (Movimento 
Nacional dos Servidores Aposenta-
dos e Pensionistas) pela aprovação 
da Proposta de Emenda Constitucio-
nal 555/06 , que propõe a extinção 
gradual (com redução na alíquota 
de contribuição em 20% ao ano, até 
sua completa extinção) da cobran-
ça da contribuição previdenciária 
para aposentados e pensionistas.  
Cerca de 500 Auditores-Fiscais ati-
vos e aposentados lotaram o Audi-
tório Nereu Ramos, na Câmara dos 
Deputados, no dia 20 de março. 

Por fim, o Integração traz uma 
matéria sobre os Observatórios So-
ciais do Brasil e o apoio do Sindicato 
ao 3º Encontro Nacional dos OS (Ob-

servatórios Sociais), que abrigará palestras, workshops e 
reunião de trabalho da rede OSB. A rede está atualmen-
te presente em mais de 60 cidades, em 12 estados bra-
sileiros e conta com mais de mil voluntários. O escritório 
nacional assegura a disseminação da metodologia pa-
dronizada para atuação dos observadores, ao promover 
a capacitação e oferecer o suporte técnico.

Aprecie e boa leitura!!!

Mais do que 
defender e 
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da condição de 

Auditor-Fiscal
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GTs

GT da Tabela Remuneratória 
inicia trabalhos

Dois dos GTs (Grupo de Trabalho) cuja criação es-
tava prevista no Termo de Compromisso assinado 
entre o Governo Federal e a Classe no fechamento 

da Campanha Salarial de 2012 já são realidade – o que 
estuda a Tabela Remuneratória dos Auditores-Fiscais e o 
que analisa a viabilidade de implantação de um modelo 
de ganhos remuneratórios vinculados à eficiência da ar-
recadação tributária federal. 

Sobre o terceiro, que tratará do encaminhamento da 
LOF (Lei Orgânica do Fisco), a DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) do Sindifisco Nacional tem cobrado celeridade 
do Executivo para implementação do grupo e início dos 
trabalhos. De acordo com o secretário da RFB (Receita 
Federal do Brasil), Auditor-Fiscal Carlos Alberto Barreto, a 
criação deverá ser resolvida em breve junto com o secre-
tário-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa. 

No dia 26 de março, o coordenador-geral de Análise 

das Políticas de Desenvolvimento Organizacional e de 
Pessoas do Ministério da Fazenda, Paulo Godoy, e repre-
sentantes do Sindifisco Nacional abordaram a formação 
do GT da LOF (Lei Orgânica do Fisco). Na ocasião, foram 
discutidos aspectos gerais da minuta encaminhada pela 
RFB à Fazenda e feitas previsões sobre novos encontros 
que darão início às tratativas dentro do GT a ser criado.

Tabela Remuneratória
A primeira reunião do GT da Tabela Remuneratória 

aconteceu no dia 19 de março, quando representantes 
do Sindifisco Nacional, da Anfip (Associação Nacional 
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil) e do 
Sinait (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Tra-
balho) trataram o tema com o secretário de Relações 

Reunião inaugural do GT da Tabela Remuneratória

Foto: Valcir Araújo
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do Trabalho do Ministério do Planejamento, Sérgio Men-
donça, e a adjunta interina da pasta, Edina Maria. 

Pelo Sindifisco Nacional, participaram do encontro o 
presidente do Sindicato, Pedro Delarue, a diretora-adjun-
ta de Comunicação Letícia Cappellano e os Auditores-
-Fiscais Walter Luiz Junior (9ª Região Fiscal), Eric Sandro Eiti 
Hato (8ª Região Fiscal), Felippe Aquino de Moura e Rodrigo 
Brito Mendonça (ambos lotados nas Unidades Centrais).

Na ocasião, Delarue fez um apanhado histórico das dis-
cussões do Sindicato com o Governo, ocorridas em me-
ados de agosto de 2012, que resultaram na inclusão da 
tabela remuneratória no escopo da Campanha Salarial 
até a adoção do tema como luta permanente do Sindi-
cato. “A partir da pretensão do Governo de oferecer a ta-
bela de nove padrões baseada no salário inicial da AGU 
(Advocacia-Geral da União) à época, criou-se uma rea-
lidade política de que podemos avançar nas discussões 
desse GT a partir desse patamar”, argumentou Delarue. 

O Auditor Eric Hato apoiou a argumentação do presi-
dente. Ao defender justiça no salário inicial da carreira, 
o Auditor-Fiscal citou casos de recém-empossados que 
assumem cargos de chefia e contribuem para o bom 
funcionamento da Receita Federal do Brasil. “Estamos 
fazendo a nossa parte. Mas queremos que a realidade 
corresponda às nossas demandas”, afirmou.

Oriundo do concurso de 2009, o Auditor-Fiscal Felippe de 
Moura mencionou o desinteresse cada vez maior de pessoas 
que se preparam para concursos públicos com o certame 
da RFB, destacando que o último processo seletivo registrou 
o maior índice de abstenção da história. “Se continuar assim, 
a Receita começará a perder talentos”, comentou. 

O secretário Sérgio Mendonça reconheceu a legiti-
midade do pleito e afirmou que sua expectativa, para 

o encontro que ocorrerá em abril, é o início efetivo do 
debate sobre questões pontuais. 

Na avaliação da diretora de Comunicação Letícia 
Cappellano, esse primeiro encontro oportunizou aos inte-
grantes do GT conhecer os primeiros passos a serem da-
dos a fim de construir uma proposta a contento das ex-
pectativas da Classe. 

Ganhos remuneratórios
A manutenção do subsídio como forma principal da 

remuneração dos Auditores-Fiscais; a paridade entre ati-
vos, aposentados e pensionistas; e o não estabelecimento 
de metas individuais são premissas inegociáveis para a 
criação de um ganho extra vinculado à eficácia da ar-
recadação ao vencimento da Classe, como o Sindifisco 
Nacional tem reiterado em todas as ocasiões em que tra-
ta do tema. 

A boa notícia é que a Administração não apresentou 
discordância a respeito de nenhuma dessas condições, 
como afirmou o presidente do Sindicato, Pedro Delarue, 
na abertura do CDS (Conselho de Delegados Sindicais), 
no dia 19 de março. “As três condições das quais o Sindifis-
co Nacional não abre mão para a criação de um ganho 
extra foram bem aceitas pela Administração, e isso já é 
um bom sinal”, informou Delarue. 

Nos dias 26 e 27 de março, A DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) do Sindifisco Nacional e a Cogep (Coordena-
ção-Geral de Pessoas) do Ministério da Fazenda reali-
zaram a terceira reunião do GT (Grupo de Trabalho) de 
Ganhos Remuneratórios. No encontro, o grupo foi dividido 

em três blocos temáticos – viabilida-
de jurídica; análise de metas institu-
cionais; e origem de recursos. 

Pelo Sindifisco Nacional, além do 
secretário-geral, Ayrton Bastos, par-
ticipam das discussões os Auditores-
-Fiscais Cláudio Damasceno (Cama-
çari-BA); Clotilde Guimarães (Rio de 
Janeiro); Rubens Nakano (São Paulo); 
e Carlos Rafael da Silva (Divinópolis). 
Pela Administração, participam o 
coordenador da Cogep, Francisco 
Lessa; Iágaro Jung Martins (Confis DF); 
Marcus Vinicius Vidal Pontes (SRRF 07); 
Sérgio Luiz Messias de Lima (Copei 
DF); Marcelo de Melo Gomide (Co-
get); e Sérgio Gomes Nunes (SRRF 09).

Encontro do GT que estuda a possibiliadade de 
ganhos remuneratórios vinculados à arrecadação

Foto: Cristiano Eduardo
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RFB preparada 
para a Copa das 
Confederações

Antes de a bola rolar nos gramados dos estádios 
que receberão a Copa das Confederações, que 
acontecerá entre os dias 15 a 30 de junho, as co-

mitivas das oito equipes da competição passarão pe-
los portões das Alfândegas da RFB (Receita Federal do 
Brasil) das seis cidades sedes do evento: Belo Horizonte, 
Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, Recife e Salvador.  A 
instituição vem se preparando desde 2011 para receber 
os grandes eventos, e esta copa será mais um item pre-
paratório nesse processo. 

Há dois anos, a Receita Federal 
criou um grupo especial para pensar 
eventos que trazem grande número 
de estrangeiros ao país: o Comitê de 
Grandes Eventos (também conhecido, 
como Comitê Nacional). Cada subsecretaria 
tem um representante nesse grupo nacional e a estru-
tura é ramificada por meio de grupos Regionais e Locais. 

Segundo o coordenador do Comitê, Auditor-Fiscal Ro-
naldo Lázaro Medina, o planejamento para receber as 
delegações do espetáculo futebolístico está adianta-
do e, agora, passa por pequenos ajustes até a aber-
tura dos jogos, em Brasília (DF). 

“A Copa das Confederações é importante, 
mas não é um evento que tenha como carac-
terística o grande volume de pessoas e de mer-
cadorias, diferentemente das competições que 
têm esportes equipados, como equestres e iatis-
mo, por exemplo. Já sabemos que haverá entra-
da de medicamentos e equipamentos médicos, 
mas tudo isso nos é documentado pelo Comitê 
Organizador da Fifa (Fédération Internationale de 
Football Association), que nos auxilia na parte de 
logística desses itens, tanto na chegada, quanto na 
circulação interna”, explicou o coordenador. 

Segundo o Ronaldo da RFB, as particularidades da 
competição não implicarão em grandes mudanças no 
trabalho aduaneiro. O modus operandi do despacho e 
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do Siscomex continuará o mesmo. 
Em 2012, foi realizado um 

workshop no Rio de Janeiro, onde 
todas as partes envolvidas na re-
cepção do evento discutiram a le-
gislação vigente. Haverá uma con-
centração nos serviços eletrônicos, 
de modo a dar mais agilidade e 
transparência aos procedimentos. 

Estrutura e 
Planejamento  
para os jogos

Dentro do Comitê de Grandes 
Eventos há outro de planejamento 
e três grupos de trabalho designa-
dos para os seguintes temas: tributa-
ção, classificação de mercadorias 
e procedimentos em aeroportos, 
sendo este último ainda composto 
por dois projetos – um voltado para 
tratar das declarações do viajante e 
outro para o modelo de controle de 
bagagem acompanhada.  Do “Co-
mitê Nacional” partem as instruções 
para os Comitês Regionais e Locais. 

“Está tudo preparado. O treina-
mento das equipes seguirá nos me-
ses de abril e maio até a abertura do 
evento. O fato é que a Receita Fede-
ral se antecedeu aos eventos, e es-
tamos aparelhados para que nada 
saia dos trilhos”, garantiu Medina. 

Nos três níveis de organização 
do evento, há reuniões periódicas, 
às vezes, simultâneas. As discussões 
não param até o evento. 

Brasília – Antes de o juiz apitar o 
início da Copa das Confederações 
no dia 15 de junho, em Brasília, com 
embate entre as seleções do Brasil 
e do Japão, as comitivas passarão 
pelos portões da Alfândega do Ae-
roporto Internacional Juscelino Ku-
bitschek. O chefe de Conferência 
de Bagagem, e o da Sessão de Vi-

gilância Aduaneira no local, Audi-
tores-Fiscais Rodrigo Mauro e Jônio 
Ibiapina, respectivamente, se mos-
tram muito tranquilos quando falam 
sobre a recepção das delegações. 

Rodrigo Mauro explica que a equi-
pe contará com reforço de Auditores-
-Fiscais vindo de outras localidades 
da 1ª RF (Região Fiscal). Esses agentes 
públicos estão em treinamento des-
de dezembro de 2012 e sendo avalia-
dos. “Os Auditores com os melhores 
perfis para o trabalho estarão com a 
gente. Nossa equipe também é coe-
sa e já tem certo tempo de experiên-
cia, o que contribui para que nossa 
expectativa seja tranquila”, garante 
o chefe da Bagagem. 

Os Auditores-Fiscais em treina-
mento foram divididos em três tur-
mas. Foram 15 dias de atividades, 
passando pela inspeção de vários 
tipos de voos vindos dos Estados Uni-
dos, América Central e do Sul, e da 
Europa. A ideia era permitir que eles 
conhecessem o perfil do trabalho 
na capital e ainda dar aos avalia-
dores mais subsídios para a esco-
lha da equipe. “O treinamento foi 
completo. Nossos voos são variados, 

por isso, foi possível avaliar a todos”, 
completou Rodrigo Mauro. 

Entre os itens observados durante 
a avaliação está, especialmente, o 
contato com o público. Segundo o 
chefe da Bagagem, uma das gran-
des dificuldades do trabalho é o tra-
to com as pessoas. Os Auditores em 
treino que souberam resolver os pro-
blemas evitando confrontos foram 
os melhores avaliados. 

Esquema tático da 
RFB já está definido

Normalmente, há seis voos interna-
cionais chegando à capital, três ve-
zes por semana, e outros quatro, duas 
vezes por semana, perfazendo uma 
média de recepção de pelo menos 
1.500 passageiros por dia. A expecta-
tiva é que, com a Copa das Confede-
rações, haja um aumento no núme-
ro de passageiros da ordem de 30% 
nos voos regulares, sem contabilizar 
os voos privados, cujas informações 
devem chegar à Aduana na véspera 
do evento, segundo informações do 

O fato é que a 
Receita Federal 

se antecedeu aos 
eventos, e estamos 
aparelhados para 

que nada saia 
dos trilhos

Ronaldo Medina - Coordenador do 
Comitê de Grandes Eventos
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chefe da sessão de Vigilância Adua-
neira, Jônio Ibiapina. 

“Normalmente recebemos de 
dois a três voos particulares vindos 
do exterior por dia. Com a Copa, 
a expectativa é que esse número 
seja muito elevado. Quase todos os 
integrantes da Fifa andam em seus 
jatinhos. O que deve acontecer na 
semana do evento é que esse nú-
mero salte para 30 voos por dia”, 
espera o aduaneiro. 

Há um plano de ação traçado 
na Alfândega do Aeroporto de 
Brasília. A Copa das Confedera-
ções terá a duração de 15 dias, 
mas a operação na Receita Fede-
ral deve se antecipar dez dias ao 
evento e terminar outros dez de-
pois. “A primeira ideia é que o fluxo 
das comitivas não interfira na roti-
na do aeroporto e da fiscalização. 
A fiscalização pretende criar um 

ambiente paralelo para atender as 
delegações com a manutenção 
da equipe que atende os voos re-
gulares”, antecipa Jônio Ibiapina. 

Para dar operacionalidade à es-
tratégia, é possível que o saguão 
de desembarque internacional 
seja dividido. Também há a pos-
sibilidade de que as delegações 
desembarquem em outras áreas 
do Aeroporto, no Terminal 2  ou na 
Base Aérea. A tática tem como um 
de seus objetivos evitar o assédio 
do público para segurança das 
delegações, dos passageiros e do 
Aeroporto de um modo geral. 

“Todo o controle aduaneiro e mi-
gratório será feito em ambientes es-
terilizados no quesito segurança. No 
caso, a Polícia Federal também deslo-
cará suas equipes para fazer a migra-
ção, na sequência fazemos a parte 
alfandegária”, garante Ibiapina. 

O reforço da Alfândega na capi-
tal federal virá de Goiânia, Campo 
Grande, Cuiabá, Palmas e Brasília e, 
eventualmente, de servidores da uni-
dade central. O incremento no núme-
ro de Auditores que virão em apoio à 
Alfândega do Aeroporto ainda não 
está fechado, mas deve ser de pelo 
menos 25 Auditores do banco de ser-
vidores treinados para o evento. 

Entre as possíveis mercadorias 
irregulares que podem entrar no 
país estão alimentos e medicamen-
tos e drogas. E os olhos dos Fiscais 
já estão treinados para intercepta-
-los.  O fato é que o ambiente na 
Alfândega do Aeroporto Juscelino 
Kubitschek é de preparo e calma-
ria e ainda de entendimento que 
a operação da RFB na Copa das 
Confederações é mais um passo-
-treinamento para a Copa do Mun-
do 2014 e para as Olimpíadas 2016.

A fiscalização 
pretende criar um 
ambiente paralelo 

para atender as 
delegações

Jônio Ibiapina - Chefe da sessão de 
Vigilância Aduaneira
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Sindicato atento à 
Defesa Profissional 
da Classe
A tentativa de intimidação à inspetora da Alfândega do Aeroporto 

Internacional de Belém (PA) Val-de-Cans, responsável pela deci-
são acerca de um processo importante envolvendo empresa da 

região, mobilizou, em fevereiro deste ano, dezenas de Auditores-Fiscais lo-
tados em Belém (PA) na defesa da autonomia e independência do cargo. 

O protesto, organizado pelo Sindifisco Nacional e a DS (Delegacia Sindi-
cal) local, reuniu carreiras de fiscalização estaduais, municipais e federais 
e ganhou destaque da imprensa local. A denúncia de suposta coação 
também foi alvo de uma reunião entre os sindicalistas, o superintendente 
da 2ª RF (Região Fiscal), Auditor-Fiscal Esdras Esnarriaga, e os adjuntos.
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Casos como o de Belém e outros 
que incluem assédio moral, insegu-
rança funcional e ameaça à inte-
gridade física se configuram ape-
nas como alguns dos problemas 
vivenciados por centenas de Audi-
tores-Fiscais diariamente em todo 
país e que são objeto de trabalho 
intenso da Diretoria de Defesa Pro-
fissional do Sindifisco Nacional.

Criada, em 2007, a pasta assu-
miu o papel de zelar pelo cumpri-
mento dos direitos e da autonomia 
dos Auditores em situações como 
essas, consideradas insustentáveis 
no cumprimento de suas funções.

Bandeiras como a defesa das 
atribuições, da autoridade, da 
precedência constitucional do 
Auditor-Fiscal; a defesa da reali-
zação de concurso de remoção 
justo e periódico; e a garantia da 
isonomia em relação à concessão 
de benefícios indiretos também 
norteiam as atividades da pasta 

que, em 2012, atendeu centenas 
casos. No último ano, a Diretoria 
de Assuntos Jurídicos - que atua 
de forma integrada com a pasta 
- realizou 301 AJI (Assistências Ju-
rídicas Individuais), muitas relacio-
nadas a situações que envolvem 
assédio e insegurança profissional.

Atentado à vida

Situação emblemática viveu o 
Auditor-Fiscal José de Jesus Fer-
reira, alvejado com cinco tiros, 
em 2008, durante uma embos-
cada armada por um empresá-
rio investigado por uma série de 
crimes, como homicídios, sone-
gação de impostos, lavagem de 
dinheiro, entre outros. Ano passa-
do, o contraventor foi condena-
do a 20 anos de prisão.

O atentado quase lhe rendeu 
a vida. O Auditor ficou em coma 

por 12 dias, tetraplégico por seis 
meses e foi acometido de uma 
trombose venosa, por causa da 
imobilidade. Hoje faz fisioterapia, 
hidroterapia, RPG (Reeducação 
Postural Global) e acupuntura. 

A DEN (Diretoria Executiva Na-
cional) atuou na assistência de 
acusação dos executores da 
tentativa de assassinato contra 
o Auditor-Fiscal. Logo após o 
anúncio da sentença, o secretá-
rio da RFB, Auditor-Fiscal Carlos 
Alberto Barreto, enviou ofício ao 
Sindifisco reconhecendo o tra-
balho do Sindicato. 

 “Não tive nenhum apoio da 
Administração durante o fato. 
Desde sempre o apoio da Defe-
sa Profissional e da área jurídica 
foi importante. Passados quatro 
anos, ainda vivo as consequên-
cias desse crime. É um problema 
constante para mim e para mi-
nha família”, lamenta.

Caso Jesus: Auditor é baleado quando dirigia de volta para casa

Fo
to

: D
S/

CE
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Frustração 

“Tive depressão e cheguei a per-
der 33 quilos. Comecei a tomar remé-
dio controlado e, em consequência 
do estresse provocado pelo trabalho, 
fiz três cirurgias”. A descrição cho-
cante é de um Auditor-Fiscal, que 
não quis se identificar, mas reflete a 
situação de outros tantos que, como 
ele, correm riscos físicos e emocionais 
quando optam pela carreira na RFB 
(Receita Federal do Brasil). Em 2005, 
o Auditor em questão (que prefere 
não se identificar) sofreu PAD (Proces-
so Administrativo Disciplinar) movido 
pelo chefe, que alegou demora na 
apuração de um caso envolvendo 
suposta exportação irregular de um 
despachante aduaneiro. “Entrei em 
parafuso. Comecei tratamento psi-
quiátrico e tive de ser afastado das 
atividades”, lamenta.

O tormento de dez anos vivencia-
do pelo Auditor - desde quando ele 
iniciou a fiscalização em questão 
até a obtenção de tutela antecipa-
da, em 2012, para que ele passasse 
a receber o salário, uma vez que 
teve sua aposentadoria cassada - 
foi acompanhado passo a passo 
pela Diretoria de Defesa Profissional 
do Sindifisco Nacional. 

Tive depressão e 
cheguei a perder 

33 quilos em 
consequência do 

estresse provocado 
pelo trabalho

13
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A entidade contratou escritórios 
renomados para defesa do filiado 
e colocou à disposição um dos 
advogados da Diretoria de Assun-
tos Jurídicos. 

“A atuação do Sindicato foi ex-
tremamente importante”, destaca 
o Auditor. Vale destacar que o Sin-
difisco Nacional continua acom-
panhando o caso em questão uma 
vez que ainda não há decisão final 
sobre o assunto.

 A procura imediata por ajuda é o 
conselho de outro Auditor que também 
passou por um PAD recentemente.

Elias Carneiro, hoje presidente da 
DS (Delegacia Sindical) Santos (SP), 
também passou por grande desgas-
te durante a tramitação do proces-
so, que durou dois anos. 

Segundo o sindicalista, o apoio 
incondicional da DEN (Diretoria Exe-
cutiva Nacional) e da delegacia lo-
cal foi decisório para o êxito. 

“Qualquer profissional da nossa 

área está sujeito a sofrer um PAD. In-
felizmente, faz parte da nossa rotina. 
Por isso, é fundamental a busca por 
um quadro de profissionais compe-
tentes e que já têm especialidade 
no assunto. Devo isso à atuação da 
Diretoria de Assuntos Jurídicos e de 
Defesa Profissional”, endossa.

Interação

Mas para que haja o devido 
apoio aos filiados, é necessário 
que o Sindicato seja informado de 
cada situação. “Existem inúmeras 
demandas da categoria em rela-
ção à defesa profissional, seja de 
atitudes isoladas de administrado-
res ou novas normas que são edita-
das em prejuízo das nossas atribui-
ções. Buscamos atender a todas 
as que chegam a nós, entretanto, 

contamos com os filiados para 
que essas demandas cheguem à 
DEN”, afirmou o presidente do Sin-
difisco Nacional, Pedro Delarue.

Também cabe à Diretoria, a co-
brança junto à Administração de 
ações para prover a segurança 
funcional e a integridade física do 
Auditor-Fiscal no desempenho de 
suas funções.

“Queremos brigar para que 
a Receita tenha um quadro de 
assistência social e possa reali-
zar exames médicos periódicos 
porque muitas vezes a pessoa 
está doente e não sabe”, de-
fende o diretor de Defesa Pro-
fissional do Sindifisco Nacional, 
Dagoberto Lemos.

O sindicalista lembra que o Mi-
nistério do Planejamento monitora 
a saúde do servidor por meio de 

Em Belém, reuniões definem estratégias para defesa de Auditora
Foto: Daniele Santos
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exames médicos ocupacionais 
obrigatórios, porém, as ações go-
vernamentais não acompanham 
as demandas dos servidores com 
a mesma velocidade.

Para contribuir com a discus-
são sobre o assunto, o Sindifisco 
está se preparando para rea-
lização, este ano, de eventos 

que debaterão a melhoria das 
condições de trabalho. O tema, 
relativo à humanização do tra-
balho na RFB, foi inclusive alvo 
de reuniões entre a diretoria do 
Sindicato, a Corregedoria e a 
Cogep (Coordenação Geral de 
Pessoas), no mês de fevereiro.

“Constatamos um número ele-

vado de pessoas com depressão, 
pressão alta, estresse. Nos últimos 
dois anos, cinco Auditores tiraram 
a própria vida por problemas va-
riados, um deles relatou inclusive 
a pressão sofrida no ambiente de 
trabalho”, lamentou Lemos.

Confira outros casos atendidos pela Diretoria de Defesa Profissional:

Melhorias prediais em Manaus

Livre acesso do Auditor-Fiscal

As inúmeras incursões do Sindifisco Nacional junto à Administração para tratar da me-
lhoria das instalações prediais na 2ª RF (Região Fiscal), em 2012 e 2013, resultaram no com-
promisso de empenho de recursos exclusivos na LOA (Lei Orçamentária Anual) para a 
solução na unidade de Manaus (AM).

Em março, a Superintendência Regional da RFB na 2ª RF (Região Fiscal) publicou nos 
jornais “aviso de procura de imóveis” para realocar os Auditores-Fiscais e servidores da 
DRF (Delegacia da Receita Federal do Brasil) e Alfândega do Porto de Manaus. A DEN 

continuará acompanhando a transferência dos Auditores para locais adequados de trabalho até que 
seja adotada a solução definitiva já apontada pela Administração, que é a construção de uma sede própria.

Em 2010, a exigência da SPOA (Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração) da RFB para que os Auditores ingressassem no prédio do Ministério 
da Fazenda, em São Paulo, por outros instrumentos de identificação que não fos-
sem a carteira funcional, mobilizou a Classe e o Sindicato. 

O assunto gerou uma reviravolta entre a Classe, que chegou a realizar assem-
bleia no saguão do prédio e aprovou a entrega dos crachás ao Sindifisco Nacio-
nal. Impedidos de entrar em várias ocasiões desde o início do episódio, a entidade 
organizou manifestações em frente ao edifício. O Sindicato encaminhou uma carta 
ao então secretário da RFB, Auditor-Fiscal Otacílio Cartaxo, pedindo providências. 

Após uma semana de manifestações, reuniões e muitas conversas, a medida 
foi suspensa por 30 dias e um GT (Grupo de Trabalho) passou a analisar uma pro-
posta sobre o assunto para aplicação em todos os prédios do MF no país. O estu-
do concluiu que a identidade funcional é o bastante para permitir a presença dos 
Auditores em quaisquer unidades. Com o resultado, a Administração desistiu da mudança.
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O que dizem os especialistas

O Integração conversou com especialistas na área 
da saúde e da segurança no trabalho a respeito dos 
riscos sofridos pelos Auditores-Fiscais no dia-a-dia de 
suas atribuições. Confira a opinião deles sobre o que 
deve mudar nas relações de trabalho para garantia 
de uma segurança profissional.

Ana Magnólia Bezerra 
Mendes, professora do De-
partamento de Psicologia 
Social e do Trabalho e do 
Programa de Pós-gradua-
ção em Psicologia Social e 
do Trabalho e das Organi-
zações (PSTO) do Instituto 
de Psicologia da UnB (Uni-
versidade de Brasília). Co-
ordenadora do laboratório 
de Psicodinâmica e Clínica 
do Trabalho, pesquisado-

ra do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico) desde 1996, além de coorde-
nadora do GT (Grupo de Trabalho) Psicodinâmica e 
Clínica do Trabalho na ANPEPP (Associação Nacional 
de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia).

Integração – A senhora escreveu, em 2003, 
um livro que detalha as condições de pressão 
vividas à época por 3.600 Auditores-Fiscais da 
Previdência Social.  A Classe passou por uma 
fusão em 2007 e os problemas decorrentes do 
desgaste no ambiente de trabalho continuam. 
Na sua opinião, o que deve ser feito para mudar 
essa concepção acerca da saúde ocupacional?

Ana Magnólia - As razões para o aumento constante de 
Auditores, e servidores em geral, com problemas de saú-
de decorrentes das condições de trabalho são muitas. 
Uma delas é a implementação de um modelo adotado 
por empresas privadas, com cobranças de metas e re-
sultados que estão claramente em descompasso com a 
realidade no serviço público. O resultado é o sofrimento 
desse profissional. Jornada excessiva de trabalho, de-
manda cada vez maior de atividades provocada pelo 
déficit de pessoal, locais de trabalho sem infraestrutura. 

A partir daí, o Auditor adoece por conta de condições 
desfavoráveis, fica estigmatizado e sofre preconceito 
por acharem que ele faz corpo mole. É necessário re-
pensar esses processos de trabalho. Precisamos de uma 
articulação entre os gestores que compõem os cargos 
estratégicos, as entidades sindicais e à academia no 
desenvolvimento de ações educativas, pedagógicas 
e terapêuticas. O problema é complexo, é estrutural e 
não depende de uma única ação. 

Zuher Handar, especia-
lista em saúde pública 
e medicina do trabalho. 
Consultor do escritório 
da OIT (Organização In-
ternacional do Trabalho) 
no Brasil para a Área de 
Segurança e Saúde no 
Trabalho.

Integração - Como o 
Auditor deve se com-
portar diante de uma 
situação que revele 
perigo à saúde e à segurança no trabalho? O 
que o senhor acha que deve ser feito para que 
casos de desrespeito e violação possam diminuir 
no Brasil?

Zuher Handar - Primeiramente devemos entender que 
a situação de saúde dos trabalhadores e a promoção 
da sua saúde nos ambientes de trabalho é uma ques-
tão de direitos humanos. As empresas ou organizações, 
públicas ou privadas, têm o dever e a responsabilida-
de social de promover um ambiente de trabalho se-
guro, saudável, sem risco e que seja digno e decen-
te. É fundamental que os gestores públicos e privados 
assumam a suas responsabilidades de procurar melhor 
cada vez mais as condições de vida dentro e fora dos 
ambientes de trabalho. É uma responsabilidade ética 
e social de promover sempre a melhoria da qualidade 
de vida também dentro do trabalho.
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“TRANSPARÊNCIA NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”

Um direito de todo o cidadão.

26 de abril 
Maksoud Plaza Hotel – Bela Vista – São Paulo (SP)

Acesse nosso site www.sindi�sconacional.org.br 
e con�ra a programação.
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Auditores fazem pressão na Câmara 
para aprovação da PEC 555

No mês de março, os Auditores-
-Fiscais aposentados deram um 
exemplo de luta ao se unirem, 

no dia 20, durante o Encontro Nacio-
nal pela Aprovação da PEC 555/06, 
promovido pelo Sindifisco Nacional 
em parceria com o Mosap (Movimen-
to Nacional dos Servidores Aposenta-
dos e Pensionistas).

Ao todo, cerca de 500 Auditores-
-Fiscais e representantes de outras 
categorias lotaram o Auditório Nereu 
Ramos da Câmara dos Deputados, 
em Brasília (DF), para exigir o fim des-
sa injustiça contra servidores públicos 
aposentados e pensionistas. 

A proposição prevê a extinção 
gradativa (com redução na alíquota 
de contribuição em 20% ao ano, até 

sua completa extinção) da cobrança 
da contribuição previdenciária para 
aposentados e pensionistas, e está 
pronta para ser apreciada pelo Ple-
nário da Casa.

Durante o encontro, os participan-
tes tiveram uma surpresa. Graças à 
pressão causada pelo evento e pela 
articulação do deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB/SP), o presidente da 
Casa, Henrique Eduardo Alves (PMDB-
-RN) recebeu os representantes das 
entidades pró-PEC555 em audiên-
cia e disse que apoiaria a inclusão 
da proposta na pauta para votação 
após a Semana Santa. 

Na saída da reunião, o presidente 
do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, 
afirmou que naquela tarde foi dado 

um passo importante. “Se conseguir-
mos pautar, nossa responsabilidade 
aumenta, pois não podemos deixar 
que o Governo consiga tirar a PEC 
da pauta. Se ela entrar no Plenário 
e for para votação, certamente será 
aprovada por unanimidade porque 
não há na Câmara deputado algum 
que possa ir contra os aposentados. 
Os parlamentares certamente vão re-
conhecer a injustiça na cobrança da 
previdência dos inativos”, disse.

Edison Guilherme, presidente do 
Mosap, lembrou que mais de 300 
deputados já apresentaram à Mesa 
Diretora da Câmara requerimento 
solicitando a inclusão da matéria na 
pauta de votação.

Deputados e sindicalistas discutem estratégias para acelerar tramitação da PEC
Foto: Cristiano Eduardo 
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Apoio 
O deputado Arnaldo Faria de Sá 

(PTB/SP) salientou que a história da PEC 
555 é conhecida por todos os depu-
tados, mas que, infelizmente, existem 
parlamentares que não sabem res-
peitar aposentados e pensionistas. Ele 
lembrou as lutas de alguns congressis-
tas na defesa dos servidores e falou 
da importância em se persistir no 
trabalho pela aprovação da PEC. 
“A presença de tanta gente aqui 
hoje (dia 20 de março) é funda-
mental para a inclusão da ma-
téria na pauta. É triste vocês 
terem que vir aqui pedir para 
fazermos o que é a nossa 
obrigação. Mas, infelizmen-
te, essa Casa só trabalha sob 
pressão”, desabafou o depu-
tado, relator da PEC 555/06 na 
Câmara dos Deputados.

Durante todo o dia, o even-
to foi prestigiado por dezenas 
de parlamentares, que se com-
prometeram a trabalhar junto ao 
Colégio de Líderes para que haja 
um consenso visando colocar a 
matéria na pauta de votação do 
Plenário. Estiveram presentes e pres-
taram seu apoio as deputadas Alice 
Portugal (PCdoB/BA), Jandira Feghali 
(PCdoB/RJ) e Luciana Santos (PC do B/
PE) e os deputados Dr. Grilo (PSL/MG); 
Onofre Santo Agustini (PSD/SC), Tauma-
turgo Lima (PT/AC), Amauri Teixeira (PT/BA), 
Paulo Rubens Santiago (PDT/PE), João Dado 
(PDT/SP), Luciana Santos (PCdoB/PE), Domingos 
Dutra (PT/MA), Marco Feliciano (PSC/SP), André 
Moura (PSC/SP), Assis Melo (PCdoB/RS), Protóge-
nes Queiroz (PCdoB/SP), Fabio Trad (PMDB/MS) 
e Policarpo (PT/DF). Também esteve presente o 
senador Rodrigo Rollemberg (PSB/DF).
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"Para reduzir as 
desigualdades sociais...".

10 Ideias para uma 
Tributação mais Justa 

Cartilha

Acesse nosso site
www.sindi�sconacional.org.br 
informe-se  e acesse o material 
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Observatório Social e 
Sindifisco: parceria em 
defesa da sociedade

Trabalhar para tornar cada vez mais 
transparente o controle social das con-
tas públicas e primar pela cidadania e 
educação fiscal por meio do trabalho de 
voluntários de diversas áreas da socieda-
de. Esse é um dos objetivos do OSB (Ob-
servatório Social do Brasil), que recebe 
forte apoio do Sindifisco Nacional.

A Rede OSB está atualmente presente 
em mais de 60 cidades, em 12 estados bra-
sileiros e conta com mais de mil voluntários. 
O escritório nacional assegura a dissemi-
nação da metodologia padronizada para 
atuação dos observadores, ao promover a 
capacitação e oferecer o suporte técnico. 

Para se ter uma ideia, em 2011, com a 
contribuição dos voluntários, houve uma 
economia de mais de R$ 100 milhões para 
os cofres municipais. Além dos números, 
outro legado positivo que os observatórios 
estão criando é uma nova cultura de parti-
cipação do cidadão que zela pelo dinheiro 
público. A cada quatro meses, a entidade re-
aliza a prestação de contas do seu trabalho 
à sociedade.

Encontro Nacional
O próximo evento do OSB será nos dias 12 e 13 

de abril em Curitiba (PR) - o 3º Encontro Nacional 
dos OS (Observatórios Sociais). A programação 
inclui palestras, workshops e reunião de trabalho 
da rede OSB. O Sindicato, como uma das enti-
dades apoiadoras e colaboradora nas ações do 
OSB, incentiva a participação dos Auditores-Fis-
cais da RFB (Receita Federal do Brasil) no evento.
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No início de março deste ano, o diretor de Políticas 
Sociais e Assuntos Especiais do Sindifisco, João Eudes, se 
reuniu com o vice-presidente para Assuntos de Defesa e 
Controle Social do Observatório, Ney de Nóbrega Ribas, 
para conversar sobre o evento e, na oportunidade, foi re-
forçado o apoio do Sindicato às ações do OSB.

Como funciona
Ao atuar como pessoa jurídica, em forma de associação, 

o Observatório Social usa uma metodologia de monitora-
mento das compras públicas em nível municipal, desde a 
publicação do edital de licitação até o acompanhamento 
da entrega do produto ou serviço, de modo a agir preven-
tivamente no controle social dos gastos públicos. 

Além disso, o OS atua em outras frentes, como Edu-
cação Fiscal; inserção da micro e pequena empresa 
nos processos licitatórios; construção de Indicadores 
da Gestão Pública, com base na execução orçamen-
tária e nos indicadores sociais do município. 

Histórico
Atos de corrupção motivaram o surgimento, em 

2006, do Observatório Social de Maringá (PR), com o 
objetivo de instrumentalizar a sociedade local na bus-
ca da transparência e do zelo na gestão do dinheiro 
da municipalidade. Em seguida, foi constituído o OSB 
que passou a instrumentalizar as iniciativas municipais. 
Assim, formou-se a rede.

Orientações iniciais como os preceitos básicos da 
Educação Fiscal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
da legislação sobre licitações públicas, nivelam os vo-
luntários que avaliam editais, processos, mercadorias 
e contratos, conferindo a legalidade, a licitude e a 
concretude plena dos negócios que envolvem a aqui-
sição, com recursos públicos, de produtos e serviços.

Apesar de não terem poder coercitivo como os tribu-
nais de contas ou as controladorias oficiais, os Observa-
tórios assumiram real importância como espaço para o 
exercício da cidadania, pela condição democrática e 
apartidária e sempre contribuindo, de forma cada vez 
mais eficaz, para a melhoria da gestão pública.

Diretor João Eudes reitera apoio do Sindicato ao Encontro do OSB
Foto: Cristina Fausta
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de 11 a 14 de Junho

Encontro
Nacional de
Aposentados
e PensionistasII

Porto de Galinhas



Unafisco Saúde 20 anos. 
Quem conhece faz parte.

Entenda a Promoção

15%

20%

Associar-se ao
Unafisco Saúde Soft

Você contará com
20% de desconto
nos próximos 12 meses

Após 12 meses,você
terá um desconto
de 15% por mais 6 meses

+
Promoção Unafisco Saúde Soft*

Para que você e sua família possam
comemorar nossos vinte anos com muita saúde

e muitos anos de vida.

à promoção Unafisco Saúde Soft 20+20
O Unafisco Saúde estendeu o prazo de adesão 

Auditor-Fical, estendemos o prazo de adesão à campanha Unafisco Saúde Soft 20+20 
para que você e sua família possam entrar para a família Unafisco Saúde e usufruir de 
todos os diferenciais de um plano de saúde que é incomparável:

Ampla rede credenciada, incluindo hospitais e prestadores 
da rede UNIMED,

Atendimento facilitado através do Fale Conosco, que com-
provadamente soluciona adversidades em menos de 24h, 

Não perca mais essa oportunidade de fazer parte de um 
plano de saúde personalizado e diferenciado, criado para 
atender você e sua família.

Participação nas decisões do plano. Aqui, você não é mais um 
número, mas é parte ativa em todas as mudanças do plano.

Aqui nosso maior patrimônio é a sua vida.

Em nosso site (www.unafiscosaude.org.br),
você encontra maiores informações sobre a 
Promoção Unafisco Saúde Soft 20+20 e sua 
validade.

Não deixe de acessar e se informar.

Soft
* Promoção válida para novas adesões


