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EDITORIAL

A voz e a vez 
dos eleitores

A edição nº 40 do Integração traz entre os desta-
ques o resultado da decisão dos fil iados nas urnas 
eleitorais que determinou a escolha dos nomes para 
a nova DEN (Diretoria Executiva Nacional) e o novo 
CFN (Conselho Fiscal Nacional) para os próximos 
dois anos.

À frente do Sindicato nos anos 
de 2014 e 2015, o presidente elei-
to do Sindifisco Nacional, Cláudio 
Damasceno, detalha em entrevista 
seus projetos de gestão e concla-
ma todos para o diálogo na busca 
da construção de uma agenda mí-
nima que combata possíveis turbu-
lências que decorrerão da conjun-
tura política no país. 

Além da conversa com o presi-
dente eleito, a equipe do Integra-
ção conversou com os novos di-
retores - a quem foram confiados 
5.428 dos 11.378 votos válidos da 
categoria. Eles falaram sobre suas 
expectativas e bandeiras de luta 
em prol de um Sindicato mais com-
bativo. A matéria conta ainda com 
as responsabilidades de cada uma 
das 13 pastas que formam a DEN.

Em outra reportagem, receberam destaque os con-
selheiros fiscais, que tiveram seu perfil detalhado. O tex-
to explica também como funciona o órgão técnico de 
inspeção e fiscalização da gestão econômico-financei-
ra do Sindifisco Nacional. Vale lembrar que somente na 
reunião de instalação do órgão, que ocorrerá após a 
posse da DEN, em 2 de janeiro, a Classe conhecerá o 
escolhido para comandar o CFN. 

O raio-x do processo eleitoral e as sugestões da CEN 
(Comissão Eleitoral Nacional) para o aprimoramento 
do próximo pleito, que serão apreciadas no primei-
ro CDS (Conselho de Delegados Sindicais) de 2014, é 
o gancho da matéria que abre esta edição. Nela, o 
presidente Shiguemassa Iamasaki, divulga números 

expressivos desta eleição e reve-
la o aumento da preferência dos 
filiados pelo voto por correspon-
dência. De cada três cédulas, uma 
chegou à Comissão via Correios.

Por último, mas não menos impor-
tante, os ganhos jurídicos na bata-
lha relativa à exclusão da condena-
ção em indenização por litigância 
de má-fé e a redução do valor da 
causa e de custas referentes à ação 
do PCCS (Plano de Cargos, Carrei-
ras e Salários) também estão nesta 
edição. Outra importante vitória diz 
respeito à suspensão do decesso 
funcional pelo TRF-1 (Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região) recente-
mente. O desembargador Federal 
Ney Bello concedeu a antecipação 
da tutela recursal no agravo de ins-
trumento interposto pela Diretoria 

de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacional contra a 
medida que prejudica os Auditores.

O Sindifisco Nacional agradece aos filiados pela con-
fiança depositada na Diretoria durante os últimos dois 
anos e espera que 2014 seja um período em que juntos 
possamos ser mais combativos nos dias que virão!

Feliz Ano Novo!

O Sindifisco 
Nacional agradece 

aos filiados 
pela confiança 
depositada na 

Diretoria durante os 
últimos dois anos
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CEN avalia processo 
eleitoral 2013 

Foram quase seis meses de trabalho minucioso em 
que a CEN (Comissão Nacional Eleitoral) - desde 
a reunião de instalação (25/6) até a publicação 

no Diário Oficial da União do nome dos eleitos (27/12) 
- se dedicou ao cumprimento de mais um pleito que 
decidiu a escolha dos novos membros da DEN (Dire-
toria Executiva Nacional) e do CFN (Conselho Fiscal 
Nacional) para o Biênio 2014/2015. A partir de então 
e até o final de janeiro, a Comissão se debruça sobre 
outras questões pertinentes ao trabalho sob a alçada 
do grupo.

É possível, no entanto, traçar um panorama desta edi-
ção das eleições do Sindicato no que diz respeito, princi-
palmente, à votação propriamente dita. O processo que 
definiu os Auditores-Fiscais Cláudio Damasceno, Ayrton 
Bastos e Lúcia Helena Nahas para os cargos de presiden-
te, 1º vice-presidente e 2ª vice-presidente do Sindifisco 
Nacional, além de Ivone Marques Monte; Luiz Gonçalves 
Bomtempo e Armando Domingos Barcellos Sampaio para 
membros titulares do CFN foi marcado por números ex-
pressivos para a história eleitoral e que ajudam a Classe 
a entender melhor como se dá todo esse procedimento.
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Passada boa parte da maratona que a CEN enfrenta, 
o presidente da Comissão, Shiguemassa Iamasaki, fez 
um balanço do pleito para a equipe do Integração e 
deu sugestões para a melhora dos mecanismos relacio-
nados ao processo. 

Nesta disputa, houve significante redução do núme-
ro de filiados aptos a votar. Nas eleições passadas (2011), 
eram 19.958 filiados, contra 19.323 votantes em potencial 
em 2013. Uma queda de 3,3%. Falecimento, aposentado-
ria ou desfiliação são alguns dos motivos dessa queda. 

Se por um lado houve redução de potenciais eleitores, 
por outro, aumentou o interesse nos votos por correspon-
dência. “Nas Eleições passadas, 3.357 votantes escolhe-
ram esta opção. Este ano, tivemos 4.019 votantes que op-
taram por essa modalidade”, disse.

Os números revelam a importância dessa ferramenta 
para o filiado, uma vez que facilita a situação para os Au-
ditores que se encontram em atividade fora do local de 
lotação e ficam inviabilizados de deslocar-se até as urnas 
ou apenas desejam um pouco mais de comodidade.

Dos 11.949 votos contabilizados - somadas as opções 
por correspondência e urna - 33,63% preferiram depositar 
suas intenções via Correios. Ou seja, de cada três votos, 
um foi encaminhado por correspondência. 

Apesar do incremento nos votos via Correios, cerca de 
oito mil filiados optaram por não participar do pleito. Para 
os ausentes do processo eleitoral, o convite para o desafio 
está lançado. “Àqueles que não puderam participar ou 

ainda não despertaram para a importância de decidir 
sobre o destino da categoria e da organização sindical 
fica o chamamento para somarem-se aos 2/3 dos que já 
fazem esse papel e demonstram o alto grau de cidadania 
e patriotismo”, conclamou Iamasaki. 

Aos que contribuíram para esse resultado, o presidente 
da CEN transmitiu a mensagem da persistência, uma vez 
que, para ele, “é na participação - independentemente 
dos resultados – que se desenha o desejo de trabalhar por 
melhorias na categoria”.

Dia 2 de janeiro de 2014, a posse consagrou os condu-
tores dos cargos classificados como os mais importantes 
dentro da estrutura sindical dos Auditores-Fiscais da RFB.
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A experiência advinda da 
participação de quatro direto-
rias nacionais e da Comissão das 
Eleições Unafisco Sindical (Biênio 
2007/2009) contribuiu para que 
o presidente da CEN (Comissão 
Eleitoral Nacional), Shiguemassa 
Iamasaki, conduzisse com o rigor 
e a transparência necessários o 
processo eleitoral de 2013.

Recorrendo à memória, o sin-
dicalista lembrou que esse pleito 
foi um dos maiores em termos de 
participação, sendo também o 
que mais demandou a produção 
de documentos oficiais. Ao todo, 
foram 30 ofícios entre documen-
tos de impugnação, representa-
ção, resoluções e comunicados.

Situações inusitadas, como 
a renúncia de sete membros 
de uma chapa concorrente à 
DEN, por exemplo, obrigaram 
os membros da Comissão a re-
correrem a teses jurídicas do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) na 
busca de uma solução mais jus-
ta, legítima e imparcial possível, 
uma vez que não havia previsão 
estatutária para o fato.

Casos como esse, além de 
outras situações ocorridas, po-
deriam ter sido evitados se o 

Mudanças eleitorais
Estatuto do Sindifisco Nacional 
e o Regimento das Eleições so-
fressem algumas atualizações, 
pondera Iamasaki. 

“Em grande parte das de-
mandas, percebemos omissão 
das normas que regem o pro-
cesso eleitoral do Sindicato. O 
Estatuto, por exemplo, tem tre-
chos mal redigidos, que nem 
sempre refletem o pensamento 
da categoria. Tivemos de recor-
rer por diversas vezes ao artigo 
22 do regulamento, que diz que, 
em casos omissos, a CEN que 
decide tal situação”, alerta. 

A busca de uma solução para 
a desatualização estatutária é um 
dos pontos a serem discutidos pela 
Comissão no primeiro CDS (Con-
selho de Delegados Sindicais) de 
2014, previsto para fevereiro.

Na oportunidade, a CEN 
apresentará uma análise de 
normas eleitorais e propostas 
para aperfeiçoamento das elei-
ções sindicais, que começou a 
ser feita logo depois da divulga-
ção oficial dos resultados.

A maneira de votar também 
estará entre as sugestões. “Há 
uma discussão muito grande se 
o processo eleitoral deve con-

tinuar como está. Apesar de 
elogiar a viabilidade do voto 
por correspondência, acredito 
que devemos pensar em dar um 
passo adiante e discutir a possi-
bilidade de novos métodos”, res-
salta Iamasaki. 

A desatualização cadastral 
também preocupa e, por este 
motivo, será alvo da CEN no 
CDS. Afinal, os Correios devol-
veram à Comissão a documen-
tação de votação enviada a 
268 filiados devido à falta de 
atualização de dados.

Outros 119 votos em separado 
recebidos pela Comissão tam-
bém podem estar enquadrados 
nos casos de Auditores-Fiscais 
que não atualizaram suas infor-
mações junto à DS (Delegacia 
Sindical) a que pertencem.

“A busca pela manutenção 
dos dados atualizados deve ser 
uma preocupação não apenas 
da DEN, mas também dos filia-
dos e das DS que os represen-
tam, uma vez que garante não 
só a participação eleitoral, mas 
qualquer outra atividade ou be-
nefício que o Sindicato vier a dis-
ponibilizar para o filiado”.
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Conselho Fiscal Nacional: 
presidente será escolhido 
em 2014
A escolha do presidente do CFN (Conselho Fiscal 

Nacional) terá de aguardar a reunião de insta-
lação do órgão, que ocorrerá após a posse da 

nova DEN (Diretoria Executiva Nacional) e dos mem-
bros do Conselho, em 2 de janeiro. 

Será nesta reunião que os membros efetivos do co-
legiado vão definir o/a Auditor(a)-Fiscal que estará à 
frente do órgão técnico de inspeção e fiscalização da 
gestão econômico-financeira do Sindifisco Nacional. 

Pela ordem ditada pelas urnas, são membros efetivos 
do Conselho: Ivone Marques Monte (Ceará), com 5.305 
votos; Luiz Gonçalves Bomtempo (Brasília), com 4.551 vo-
tos; e Armando Domingos Barcellos Sampaio (RJ), com 
4.406 dos votos. Os suplentes são Pérsio Rômel Macedo 
Ferreira (Poçocs de Caldas/MG), com 3.745 votos; Luiz 
Fernando da Conceição Martins (MA), com 3.430, e 
Elias José Maluf (Aracaju/SE), com 2.804.

Os currículos de cada um dos membros continuam 
disponíveis no site do Sindifisco Nacional, nos campos 
reservados às Eleições 2013. 

Funcionamento
Instalado, o Conselho Fiscal Nacional terá suas reu-

niões convocadas por seu presidente; pela maioria de 
seus membros; pela DEN ou pela Mesa Diretora do CDS 
(Conselho de Delegados Sindicais). 

As reuniões ordinárias têm períodos fixos e ocorrem 
nos meses de março, julho, outubro e janeiro e, extra-
ordinariamente, quando convocada pelas instâncias 
citadas acima.

Todas as regras de funcionamento do CFN foram 
detalhadas à Classe em matéria publicada na revista 
Integração nº 39 – Especial Eleições. O interessado em 
obter mais informações, ainda pode ler a publicação, 
que, além de enviada para a residência dos filiados, 
também está disponível no site do Sindicato, no menu 
superior, no Link Publicações. 

Todos os detalhes também podem ser conferidos no 
Capítulo VII, do Estatuto do Sindifisco Nacional. 

Eleitos do Conselho Fiscal Nacional

Ivone Marques Monte Luiz Gonçalves Bomtempo Armando Domingos B. Sampaio

Estado: Estado: Estado:

Votos Votos Votos

Ceára Distrito Federal Rio de janeiro

5.305 4.551 4.406
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Entrevista com novo 
presidente do Sindifisco 
Nacional – Biênio 2014/2015

Formado em Administração de Empresas, o presidente do Sin-
difisco Nacional eleito para o Biênio 2014/2015, Auditor-Fiscal Cláu-
dio Damasceno, entrou na RFB (Receita Federal do Brasil) em 2002. 
Desde então, já atuou nos setores de Fiscalização, Tributação, Arre-
cadação e Aduaneiro. 

Entre 2005 e 2009, foi presidente da DS (Delegacia Sindical) MT/
AC/RO do Unafisco Sindical. Entre 2007 e 2009, atuou como dire-
tor suplente da DEN Unafisco Sindical e como secretário-geral da 
DEN Sindifisco Nacional entre 2009 e 2011. Além disso, foi coor-
denador geral da Comissão Organizadora do Conaf (Congresso 
Nacional de Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil) 2012.

Recentemente, Damasceno participou de dois importantes Gru-
pos de Trabalhos da RFB em conjunto com o Sindifisco - o GT do 
Bônus de Eficiência e o embasamento de sua extensão aos apo-
sentados e pensionistas, conhecido por GT da Parcela Extra; além 
do GT da LOF (Lei Orgânica do Fisco).

O importante é que 
a plataforma é um 

compromisso assumido 
pela Chapa e será 
implementada nos 
próximos dois anos
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Houve algum rito, algum um trabalho especial na 
transição da Gestão anterior até sua posse?

Cláudio: transição, na verdade, ocorreu logo após a 
proclamação do resultado pela CEN (Comissão Eleitoral 
Nacional). Tivemos uma reunião com as duas Direções, 
e a nova DEN começou a fase de conhecimento da 
estrutura, principalmente os novos diretores que estão 
chegando. Passamos algumas ideias para serem imple-
mentadas já no dia 2 de janeiro de 2014, e o proces-
so continuou ao longo do mês de dezembro, quando 
a nova linha da Presidência e a Secretaria Geral apro-
fundaram o conhecimento das 
partes financeira e administrati-
va, começando o planejamen-
to para o ano de 2014. 

Dos projetos de sua plata-
forma de gestão, quais se-
rão as prioridades?

Cláudio: A plataforma é um do-
cumento que assumimos pe-
rante a categoria, para ser im-
plementada ao longo dos dois 
anos do mandato. É evidente 
que existem propostas que são 
para implementação imediata 
e outras que vão demandar 
tempo até que consigamos im-
plementar. Mas o importante é 
que a plataforma é um com-
promisso, assumido pela Cha-
pa e será implementada nos 
próximos dois anos. Diria que 
não há ‘algo mais importante ou menos importante’. 
O que há são situações emergenciais e outras a se-
rem trabalhadas ao longo do mandato. De qualquer 
forma, citaria a Campanha Salarial e a LOF (Lei Or-
gânica do Fisco), que são bandeiras que levantamos 
durante a campanha como merecedoras de uma 
atenção maior por parte da DEN.

Durante a campanha eleitoral, muito se falou so-
bre a redução de gastos do Sindicato. Qual será 
sua estratégia para alcançar este objetivo?

Cláudio: A redução de gastos não pode ser persegui-
da a ferro e fogo. O Sindicato tem seus objetivos e sua 

estrutura que devem ser mantidos. Faremos reajustes 
pontuais na questão da estrutura, planejamento fi-
nanceiro, buscando implementar medidas que visem 
a uma redução de custos, não só na execução orça-
mentária da DEN, mas em métodos e trabalhos. Afi-
nal, os recursos são finitos, e as demandas são sempre 
crescentes. É o que iremos procurar equilibrar nesta 
gestão, mas sem prejudicar o objetivo final do Sindi-
cato. A austeridade dos gastos tem que ser feita com 
responsabilidade. 

O Sr., por diversas vezes, 
assumiu ser favorável ao 
mandato de três anos para a 
DEN. Na sua opinião, é pos-
sível fazer esta mudança no 
período de sua gestão? 

Cláudio: Ao longo da Campa-
nha, apresentamos duas pro-
postas: a primeira é a alteração 
do mandato para três anos; e a 
outra é a redução dos cargos da 
DEN. Certamente, serão medidas 
que tomaremos imediatamente.

Esse é outro ponto. Alguns 
Auditores-Fiscais acreditam 
que há muitas diretorias no 
Sindicato.

Cláudio: Pois é, o compromisso 
assumido na Campanha é levar 
essas propostas para o primeiro 

CDS (Conselho de Delegados Sindicais), que deverá ser 
de 10 a 14 de fevereiro, para análise e deliberação dos 
Conselheiros. Defendemos que essas medidas são im-
portantes para a questão das finanças do Sindicato. A 
DEN acredita que essas mudanças terão uma boa re-
ceptividade dos Conselheiros, antes de seguirem para 
deliberação na Assembleia. 

Outro assunto de destaque na campanha eleito-
ral foi a valorização do Auditor-Fiscal. Como o 
Sr. pretende trabalhar esta questão?

Cláudio: Essa questão já é, na verdade, uma proposta des-
de 2007, na primeira eleição do grupo Opinião e Unidade. 
Não estamos inovando nesse aspecto, mas continuando 

Há espaço para 
construirmos, junto com 
a oposição e os demais 

grupos políticos do 
Sindicato, uma pauta 
favorável ao conjunto 
dos Auditores-Fiscais, e 
não a um grupo A ou B
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um trabalho que já vem sendo desenvolvido, seja por meio 
de ações internas, junto à categoria, seja por meio de 
ações externas com o Governo e a Secretaria da RFB. Cer-
tamente ela estará dentre as prioridades da nossa gestão. 

A Chapa 1 teve como um dos principais pontos 
de campanha o posicionamento favorável ao 
Bônus de Eficiência. Como o Sr. pretende tra-
tar essas discussões junto ao Governo? E os ou-
tros GTs (Grupos de Trabalho) remanescentes da 
Campanha Salarial de 2012, como o GT da Ta-
bela Remuneratória?

Cláudio: O GT da Tabela vem sendo discutido, ainda 
sem conclusão. Ainda precisamos aguardar a finaliza-
ção desse GT para que possamos ver quais serão as 
próximas ações. Já temos a conclusão do GT do Bônus 
de Eficiência, no âmbito da RFB. Agora, ele está no MF 
(Ministério da Fazenda). Nosso objetivo é finalizar essa 
discussão do MF e levar para as outras instâncias. Mas, 
além do Bônus de Eficiência, existem outras propostas 
relativas à questão salarial, como a luta pela PEC 443 
e PEC 147, além do fortalecimento do Subsídio. Vamos 
lutar por todas essas propostas. 

 
A Funpresp alterou significativamente a ex-
pectativa de aposentadoria para os Auditores-
-Fiscais que ingressaram na carreira a partir de 
2012. Qual a estratégia do seu grupo para lidar 
com o tema?

Cláudio: Somos contra a Funpresp. Na nossa avalia-
ção, esse novo regime retirou um direito dos servido-
res públicos e não há como sermos a favor dele. Na 
realidade, ele já existe, atinge parte da Categoria e é 
preciso que tenham acesso às informações. Falamos 
disso durante a campanha: cabe ao Sindicato, em-
bora sendo contra a Funpresp, buscar uma discussão 
mais aprofundada e esclarecer os colegas, para que 
tenham o maior acesso às informações a respeito des-
se novo regime. Estamos em conversa com a Diretoria 
de Estudos Técnicos e, certamente, em 2014, teremos 
ações, como eventos e seminários, com o intuito de 
esclarecer o regime para a Categoria. 

Por fim, como o Sr pretende levar o seu relacio-
namento com a oposição?

Cláudio: Durante a campanha, principalmente nos de-
bates, fomos bastante enfáticos, no sentido de que de-
vemos dialogar com os outros grupos políticos. Vamos 
buscar a construção de uma agenda mínima para que 
possamos vencer essa conjuntura política que é bastan-
te difícil. Nesse sentido, precisaremos estar unidos: a Ca-
tegoria e o Sindicato, para que possamos ter ganhos em 
2014. A disposição da nova DEN é afastarmos a dispu-
ta eleitoral e caminharmos para uma agenda mínima 
que nos una. Há espaço para construirmos, junto com 
a oposição e os demais grupos políticos do Sindicato, 
uma pauta favorável ao conjunto dos Auditores-Fiscais, 
e não a um grupo A ou B. 
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Secretário-Geral – Mário Pereira de Pinho Filho (DF) 

“A expectativa é trabalhar na organização das atividades do Sindicato de 
forma a melhor atender às expectativas da categoria como um todo”

Compete ao Secretário-Geral:
- dirigir os serviços gerais da Secretaria
- preparar e expedir correspondência
- secretariar as reuniões da DEN
- elaborar e manter atualizada compilação de deliberações aprovadas pelo Conaf, para divulgação no
site do Sindifisco
- substituir o 2º vice-presidente em caso de falta, impedimento ou vacância.

Quem são e o que pensam 
os novos integrantes da DEN
Com a posse dos eleitos, 

é hora de conhecer um 
pouco mais dos mem-

bros da Chapa 1 (Opinião e Unida-
de) que venceu o pleito de 2013 e 
comandará a DEN (Diretoria Exe-
cutiva Nacional) para o período 
de 2014 e 2015.

A diretoria vencedora recebeu 
5.428 dos 11.378 votos válidos, o 
que equivale a 48% do total. Em 
segundo lugar ficou a Chapa 2 

(Transparência e Ação), com 42% 
das intenções. A diferença entre os 
dois grupos foi de 598 votos. Por úl-
timo, a Chapa 3 (Renovar – Integra-
ção) recebeu 979 ou 9% dos votos.

Conforme rege o Estatuto, os Au-
ditores eleitos Cláudio Damasceno 
(presidente); Ayrton Bastos (1º vice-
-presidente); e Lúcia Helena Nahas (2ª 
vice-presidente) assumiram o coman-
do da DEN no dia 2 de janeiro de 2014.

Nessas últimas eleições para a 

DEN, foram poucos os cargos cuja 
Diretoria não registrou mudanças 
em sua composição. De um modo 
geral, as 13 Diretorias serão com-
postas por novos membros. A mu-
dança de gestores traz consigo 
também novas expectativas, ban-
deiras e planejamentos. 

Confira abaixo quais são as res-
ponsabilidades de cada pasta e o 
que pensam os novos diretores do 
Sindifisco Nacional.
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Diretor-Secretário – Rogério Said Calil (RJ) 

“A principal expectativa é justificar a confiança depositada na nossa Chapa 
e levar adiante os projetos que estão em curso, além de cumprir o que 

prometemos na nossa plataforma”

Compete ao Diretor-Secretário:
- substituir o Secretário-Geral em caso de falta, impedimento ou vacância
- desempenhar as atribuições a ele delegadas.
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Diretor de Finanças – Carlos Cathalat (MT)

Diretor de Administração – Robson Canha Ferreira (RJ)

Diretor de Assuntos Jurídicos – Carlos Roberto Teixeira (GO)

“A ideia é continuar a mesma linha de 
administração adotada até então e que mantenha 
o investimento que os colegas fazem no sindicato, 

utilizando da melhor maneira os recursos investidos”

“Dar continuidade ao programa de reestruturação 
de gastos e dar maior fôlego à entidade na busca 

por suas demandas corporativas”

“Eu tenho uma boa expectativa por conta do 
trabalho realizado pela Diretoria anterior. Sei que os 
desafios são grandes, pois conhecemos as ações 

nas quais o Sindicato está envolvido”

Compete aos Diretores de Finanças:
- dirigir e fiscalizar os serviços de Tesouraria
- ter sob sua responsabilidade os valores, os livros, os contratos e convênios atinentes à pasta e demais documen-
tos relativos a receitas e despesas do Sindicato, inclusive os referentes a exercícios anteriores
- apresentar mensalmente à DEN balancete financeiro de receitas e despesas
- assinar com o Presidente ou com o 1º ou 2º Vice-Presidente, os documentos financeiros da entidade
- elaborar a proposta orçamentaria anual, submetendo-a à aprovação da DEN, para encaminhamento posterior 
ao CDS.

Compete aos Diretores de Administração:
- supervisionar a administração do Sindicato nas áreas de pessoal, material e patrimônio
- implantar e implementar o Plano de Cargos e Salários e de Recursos Humanos do Sindicato
- efetuar anualmente o inventário patrimonial.

Compete aos Diretores de Assuntos Jurídicos:
- dar orientação jurídica à entidade e coordenar os trabalhos do 
Departamento Jurídico da DEN
- tomar conhecimento dos pedidos de assistência jurídica aos filia-
dos sobre questões funcionais e dar parecer sobre o assunto
- acompanhar as questões judiciais de interesse dos filiados, infor-
mando-os a respeito de todas as fases dos processos
- manter acompanhamento da doutrina, jurisprudência, pareceres e decisões em matéria pertinente a 
direitos, garantias, prerrogativas, vantagens legais e à paridade devida a aposentados e pensionistas, bem 
como das decisões judiciais já incorporadas ao patrimônio do filiado ou da categoria
- participar como membro nato do Conselho Curador de Assuntos Jurídicos.
- acompanhar a tramitação das ações judiciais impetradas pelo Sindicato junto à Justiça Federal dos Es-
tados e da União

Diretor-Adjunto de Finanças
Albino Dalla Vecchia (SC)

Diretor-Adjunto de Administração
José Raimundo Melo e Leite (DF)

2º Diretor-Adjunto de Assuntos Jurídicos
Sérgio Santiago da Rosa (RJ)

1º Diretor-Adjunto de Assuntos Jurídicos  
Rudimar Nunes Fraga (RS)



16
QUEM É QUEM
16
QUEM É QUEM

Diretor de Defesa Profissional – Carlos Rafael da Silva (MG)

Diretor de Estudos Técnicos – Pedro Onofre Fernandes (MG)

“A nossa intenção é dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido pela Diretoria de Defesa Profissional 

que sucedemos, com foco na valorização do 
cargo de Auditor-Fiscal”

“Já fui diretor da pasta na gestão de 2003/04. A 
minha expectativa é elaborar e divulgar estudos em 
relação à reforma tributária, à Funpresp, e ampliar 
o projeto do Cetap (Centro de Estudos Tributários, 

Aduaneiros e Previdenciários). Outra frente é  
incentivar e apoiar as DS (Delegacias Sindicais) na 

promoção de eventos científicos.”

Compete aos Diretores de Estudos Técnicos:
- coordenar e incentivar a realização de estudos, análises e pesquisas sobre assuntos de natureza tributária, 
fiscal, aduaneira, sindical, de aposentadorias e pensões, além de outros assuntos pertinentes aos interesses 
dos Auditores-Fiscais da RFB
- representar o Sindicato nos estudos e projetos que visem à alteração do Sistema Tributário Nacional, da 
legislação tributária lato sensu e da legislação sindical
- organizar encontros e seminários para a discussão de assuntos de natureza tributária, fiscal e sindical, as-
sistindo às Delegacias Sindicais na realização desses eventos.

Compete aos Diretores de Defesa Profissional:
- dar orientação aos filiados sobre condições de segurança no tra-
balho fiscal, ética, normas de condutas e processo administrativo 
disciplinar
- organizar encontros e seminários para discussão de assuntos rela-
tivos à defesa profissional
- recepcionar, classificar, encaminhar e acompanhar, junto à admi-
nistração, as reclamações e denúncias dos Auditores-Fiscais da RFB, formalizadas por escrito, preservada 
a identidade do reclamante
- atuar constantemente junto à categoria e à administração visando à construção de uma política de 
pessoal adequada
 - propor medidas visando aumentar as condições de segurança no trabalho dos Auditores-Fiscais da RFB
- acompanhar, com auxílio das DS, os casos de crimes contra a integridade e/ou a vida de Auditores-Fiscais 
da RFB, com a finalidade de desvendar sua motivação e autoria, bem como punir, de forma exemplar, os 
responsáveis nas esferas civil e criminal

2º Diretora-Adjunta de Defesa 
Profissional
Yone de Oliveira (RO)

1º Diretor-Adjunto de Defesa 
Profissional 
Leonardo Picanço Cruz (RJ)

Diretor-Adjunto de Estudos Técnicos 
Alfredo Jorge Madeira Rosa (SP)
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Diretora de Comunicação – Letícia Cappellano (AM)

Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões – Clotilde Guimarães (RJ)

Diretora do Plano de Saúde – Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues (SP)

“Iremos dar continuidade ao trabalho que já 
havíamos começado, implementar alguns novos 

projetos e fazer atualizações, com objetivo de 
deixar nossas publicações com uma linguagem 
mais direta e eficiente. O nosso grande projeto é 

investir mais nas redes sociais”

“O meu objetivo é dar o meu melhor, 
correspondendo às expectativas que os 

aposentados e pensionistas depositaram em todos 
nós diretores. Pretendemos ajudar da melhor forma 

e lutar pelas bandeiras do Sindifisco”

“Vamos continuar fazendo campanhas fidelizando 
novos associados da mesma forma que fizemos 
neste ano e vamos implantar a campanha de 

check up executivo, diferenciado, para os filiados 
do Plano Premium”

Compete aos Diretores de Comunicação:
- divulgar as realizações do Sindicato e das Delegacias Sindicais
- editar os informativos periódicos do Sindicato e outras publicações 
que forem de interesse da entidade

Compete aos Diretores de Assuntos de Aposentadoria e Pensões:
- tratar de assuntos relacionados a aposentadoria, proventos e pensões
- acompanhar processos de interesse de aposentados e pensionistas
- acompanhar a legislação relativa aos filiados aposentados e pensionistas
- planejar e organizar, bienalmente, o Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas
- atuar, junto com os Diretores de Assuntos Jurídicos, para a impetração de ações judiciais 
cabíveis em resguardo dos direitos e garantias

Compete aos Diretores do Plano de Saúde:
- participar, como representante nato, no Conselho Curador do Plano de Saúde
- organizar e administrar o Plano de Saúde da entidade
- promover reuniões, encontros, debates e fóruns em sua área de atividade, que contribuam para a me-
lhoria da qualidade de vida dos filiados
- propor, em conjunto com a Diretoria de Defesa Profissional, políticas e ações necessárias às condições de 
segurança e à prevenção e a redução das doenças relacionadas ao trabalho do Auditor-Fiscal.

2º Diretor-Adjunto de Comunicação
Genidalto da Silva Paiva (SP)

1º Diretora-Adjunta do Plano de Saúde
Tânia Regina Coutinho Lourenço (SP)

1º Diretora-Adjunta de Comunicação
Regina Ferreira de Queiroz (SE)

Diretor-Adjunto de Assuntos de
Aposentadoria e Pensões
José Ivaldo da Costa (SP)
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Diretor de Assuntos Parlamentares – Célio Diniz Rocha (SP)

Diretor de Relações Intersindicais – Hélio Roberto dos Santos (MG)

Diretor de Relações Internacionais – Fábio Galízia (MS)

“A ideologia do Sindicato são os interesses da 
Categoria e da nação. Temos que estar aptos a 

dialogar com todas as vertentes políticas”

“O momento é do Sindifisco Nacional  manter-se à 
frente das lutas que sempre travou na defesa dos 
interesses dos Auditores-Fiscais, sem esquecer da 

luta pela valorização do serviço público como um 
todo, além de lutar por uma tributação mais justa, 

para reduzir as desigualdades sociais no pais”

“Nosso objetivo é dar continuidade ao trabalho que realizamos nesses dois últimos anos 
em prol da Categoria. Vamos manter, sobretudo, a participação na Frasur (Federación 

de Funcionarios Aduaneiros y de la Recaudación Fiscal del Mercosur)”

Compete aos Diretores de Assuntos Parlamentares:
- acompanhar a discussão de matérias no Congresso Nacional, quando tratarem de assuntos de interesse 
da categoria
- organizar e coordenar equipe para desenvolver trabalhos junto aos parlamentares, em conjunto com as DS
- planejar ações a serem desenvolvidas nas bases e encaminhar aos filiados relatórios sobre o trabalho realizado 
na área parlamentar

Compete aos Diretores de Relações Intersindicais:
- planejar, promover e organizar eventos relacionados às áreas de formação e política sindical
- dar assistência às Delegacias Sindicais de modo a integrar, uniformizar e maximizar as ações e a troca de 
experiências entre si
- representar a entidade nos encontros, seminários, plenárias, debates e reuniões de interesse da categoria 
nas entidades e/ou órgãos mencionadas nos incisos seguintes
- organizar e manter atualizado cadastro de sindicatos, federações, confederações, centrais de trabalha-
dores, fóruns e outras formas associativas que representem trabalhadores de qualquer natureza (serviço 
público ou privado, em nível nacional), bem como das Delegacias Sindicais
- organizar e manter atualizado cadastro das autoridades dos Três Poderes e, em particular, daquelas que 
representam o Governo nas negociações com os servidores públicos

Compete ao Diretor de Relações Internacionais:
- organizar e manter atualizado cadastro dos sindicatos, federações, confederações, centrais de trabalha-
dores de qualquer natureza, de outros países, bem como de organizações governamentais e não-gover-
namentais internacionais
- aperfeiçoar as articulações com entidades sindicais de outros países, participando de fóruns e eventos 
em nível internacional

Diretor-Adjunto de Assuntos
Parlamentares
José Castelo Branco Bessa Filho (CE)

Diretora-Adjunta de Relações
Intersindicais
Maria Urânia da Silva Costa (BA)
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Diretor de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade Social – César Araújo Ramos (SC)

Diretor de Políticas Sociais e Assuntos Especiais – José Devanir de Oliveira (PR)

Diretores Suplentes

“Tenho a expetativa de conseguir implementar 
algum projeto focado na educação fiscal, por 

meio de convênios, seminários, que possam ocorrer 
em várias partes do país. Outro foco é trabalhar, 

em conjunto com a Diretoria de Estudos Técnicos, a 
Campanha do Imposto Justo”

“A Diretoria de Políticas Sociais e Assuntos Especiais irá procurar pautar uma agenda 
que contemple a caminhada da categoria rumo à legitimação social”

Compete aos Diretores de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade Social:
- defender uma tributação justa e a Seguridade Social, em especial a melhoria dos tributos e a Previdên-
cia Social Pública de qualidade como direito constitucional, por meio de palestras e seminários visando à 
conscientização da sociedade sobre a importância da matéria
- acompanhar, no Congresso Nacional, a tramitação de matéria sobre tributação e seguridade social, em 
conjunto com os Diretores de Assuntos Parlamentares
- acompanhar a arrecadação tributária, inclusive a vinculada ao orçamento da seguridade social e apor-
tes nos Orçamentos públicos
- planejar, promover e participar de eventos e atividades que visem à discussão e ao fortalecimento de 
sistema tributário voltado à justiça social e fiscal, visando a divulgar as propostas do Sindicato sobre tribu-
tação e o fortalecimento da Seguridade Social, tanto em termos de financiamento, quanto de cobertura 
e atendimento aos beneficiários
- subsidiar as DS com estudos e propostas sobre tributação, justiça fiscal e Seguridade Social
- fomentar a discussão sobre a educação fiscal e sobre o controle social dos gastos públicos

Compete ao Diretor de Políticas Sociais e Assuntos Especiais:
- organizar estudos e pesquisas voltadas para temáticas sociais de interesse dos Auditores-Fiscais filiados
ao Sindicato
- organizar eventos, tais como: seminários, palestras, debates e oficinas que envolvam a categoria no que concer-
ne a raça, a orientação sexual, portadores de deficiência, idoso, meio ambiente e outros de interesse corporativo
- coordenar e acompanhar a criação de núcleos de discussão dos temas tratados pela diretoria.

Diretor-Adjunto de Defesa da Justiça 
Fiscal e da Seguridade Social
Henrique Gerhke (RS)

Diego Augusto de Sá (PR) Antônio Gomes Campelo (PE) Oséas Coimbra Júnior (CE)
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Jurídico garante abate 
importante no valor da 
condenação do PCCS
Após inúmeras intervenções junto a desembar-

gadores do TRT-2ª Região (Tribunal Regional do 
Trabalho) e procuradores do INSS (Instituto Na-

cional do Seguro Social), a Diretoria de Assuntos Jurí-
dicos do Sindifisco Nacional conseguiu a exclusão da 
condenação em indenização por litigância de má-fé 
e a redução do valor da causa e do valor de custas 
referentes a ação do PCCS (Plano de Cargos, Carrei-
ras e Salários). 

Segundo a decisão do TRT, o valor da causa foi reduzi-
do, individualmente, para R$ 500 mil e sobre esse valor será 
calculada a multa de 1% para os exequentes condenados 
por litigância de má-fé, ficando as custas arbitradas em 
R$ 100. Para quem foi condenado em litigância de má-fé, 
foi excluída a indenização de 20% sobre o valor da causa. 
Isso significa dizer que quem foi condenado pagará, no 
máximo, R$ 5.100 a título de custas e litigância de má-fé, 
descontados em dez vezes no contracheque.

Já os filiados que tiveram condenação somente em cus-
tas processuais pagarão, apenas, o valor de R$ 100.

A decisão foi embasada pela manifestação da AGU 
(Advocacia-Geral da União), que sugeriu ao desem-
bargador relator a adequação do valor da causa, mo-
tivando a redução da multa por litigância de má-fé e 
das custas processuais.

O resultado é uma vitória para os exequentes, uma 
vez que, até então, as condenações vinham sendo fei-
tas tendo como base o valor total da causa, e ainda, 
condenando-os a uma indenização de 20% e uma mul-
ta de 1% desse valor, por litigância de má-fé, além de 

2% de custas judiciais. A soma desses percentuais levava 
a valores elevadíssimos, superiores, em alguns casos, a 
R$ 1,5 milhão. E para aqueles condenados apenas em 
custas, os valores variavam de R$10 mil a R$50 mil.

É preciso deixar claro que a litigância de má-fé é 
uma condição objetiva. A Justiça considera condição 
objetiva suficiente para a condenação em litigância de 
má-fé, o simples fato de ter ajuizado ações na Justiça 
Federal e na Trabalhista com pedido coincidente – nes-
se caso, a incorporação aos vencimentos desses valo-
res. Porém, a pena é restrita à multa de 1% prevista no 
Código de Processo Civil.

Com relação aos processos já transitados em julgado, 
essa decisão pela redução não se aplica diretamente, 
mantendo-se a estratégia de atuar nas ações rescisórias 
que, também, vêm tendo sucesso.

FRONTEIRA EM FOCO

As mudanças estão acontecendo, 

Chegou a vez
 dos portos e 
aeroportos

+mas queremos

PROJETO

Projeto Auditor e Sociedade
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FRONTEIRA EM FOCO

As mudanças estão acontecendo, 

Chegou a vez
 dos portos e 
aeroportos

+mas queremos

PROJETO

Projeto Auditor e Sociedade
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TRF-1 
suspende 
decesso 
funcional
O decesso funcional praticado pela Coordena-

ção-Geral de Gestão de Pessoas, com funda-
mento na Portaria 427/2010, do Ministério da Fa-

zenda, está suspenso desde o dia 30 de 
outubro. O desembargador Federal do 
TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião) Ney Bello concedeu, na data, a an-
tecipação da tutela recursal no agravo de 
instrumento interposto pela Diretoria de Assun-
tos Jurídicos do Sindifisco Nacional contra a medida.

Em 1ª instância, a magistrada tinha, apenas, impedi-
do a reposição ao erário. Porém, o Departamento Jurí-
dico foi motivado a entrar com o recurso, consideran-
do que a jurisprudência do TRF-1 costuma ser a favor 
do princípio da irredutibilidade de vencimentos, no 
caso de redução do valor nominal, sem observância 
ao contraditório, como aconteceu com o Subsídio dos 
Auditores-Fiscais prejudicados.

Desse modo, a antecipação da tutela recursal foi con-
cedida “para determinar o restabelecimento da situação 
funcional dos Auditores-Fiscais, egressos da Previdência 
Social, que sofreram o decesso funcional por 
meio da Portaria COGRH/SPOA/MF n. 
427/2012, mantendo-se o valor do 
Subsídio até então recebido.

A decisão já foi publicada e 
levada à ciência da AGU (Advo-
cacia Geral da União) para que 
se cumpra de maneira mais cé-
lere a determinação.
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ESSA IDEIA EU ASSINO EMBAIXOESSA IDEIA EU ASSINO EMBAIXO

Acesse o site 
www.sindi�sconacional.org.br/impostojusto 
conheça e se informe sobre a campanha e 
assine você também para mudar o Brasil.

Realização: Apoio:




