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EDITORIAL

Ações da DEN 
movimentam calendário

A agenda de 2014 da DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) começou bem movimentada com a reto-
mada do projeto Fronteira em Foco que, desta vez, 
examinará as condições de estrutura e de pessoal 
dos principais portos e aeroportos do país. 

A ideia é que, terminada a segunda etapa do 
projeto, seja elaborado um relatório que subsidie 
o Executivo e o Legislativo na tomada de medidas 
que sanem os problemas relativos à falta de condi-
ções apropriadas para o trabalho 
da Classe.

Além do Fronteira em Foco, a 
DEN retoma, ainda neste semes-
tre, as visitas do projeto Jurídico 
Atuante. Em uma das matérias, 
poderão ser conferidas a prior i-
dade de atendimento do proje-
to, cujo objetivo é esclarecer a 
Classe quanto às ações jur ídicas 
em andamento, esclarecer dúvi-
das e ouvir os questionamentos e 
sugestões das bases a fim de ter 
mais subsídios para aperfeiçoar 
o trabalho da Diretoria de Assun-
tos Jurídicos. 

Ações como a dos 28,86%, 
3,17% e Gifa (Gratificação de In-
cremento da Fiscalização e da 
Arrecadação) estão entre as que tiveram maior re-
percussão nas visitas da Diretoria de Assuntos Jurídi-
cos no ano passado. 

O Sindicato, consciente do aumento expressivo 
de viagens internacionais feitas por brasileiros, lan-
çará, ainda esse semestre, uma cartilha sobre todos 
os cuidados que o viajante deve tomar ao retornar 
ao país. O material será distribuído e também estará 
disponível no site do Sindicato. 

Além de tratar da iniciativa do Sindifisco, a maté-
ria publicada nesta edição sobre o assunto também 
divulga recomendações da RFB (Receita Federal do 
Brasil), como, por exemplo, a e-DBV (Declaração 
Eletrônica de Bens de Viajante) e a DBA (Declara-
ção de Bagagem Acompanhada). 

Só para se ter uma ideia, dados da OMT (Orga-
nização Mundial do Turismo) revelam que, mesmo 
com a alta do dólar, o número de brasileiros que 

viajaram ao exterior aumentou 
15% em 2013. Se seguirem o pa-
drão dos dois últimos anos, os tu-
ristas que saem daqui vão gastar, 
só nos Estados Unidos, cerca de 
R$ 22 bilhões de reais este ano. 

Por f im, o Integração destaca 
a posse dos eleitos para a con-
dução da DEN (Diretoria Executi-
va Nacional) e do CFN (Conselho 
Fiscal Nacional) do Sindifisco Na-
cional no biênio 2014/2015, ocor-
r ida dia 12 de fevereiro, também 
é um dos destaques do Integra-
ção, edição 41. 

Ao todo 400 convidados e Auto-
ridades do Judiciário, do Legislati-
vo, do Executivo, lideranças sindi-
cais, além de filiados prestigiaram 

a transmissão de cargo, do ex-presidente do Sindifis-
co Nacional, Pedro Delarue, ao novo presidente da 
entidade, Cláudio Damasceno, assim como a nome-
ação dos dirigentes eleitos pela Classe.

Boa Leitura!
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Fronteira em Foco: A vez 
dos portos e dos aeroportos
O Sindifisco Nacional retomou no mês de feve-

reiro o projeto Fronteira em Foco, que desta 
vez, examinará as condições de estrutura e de 

pessoal dos principais Portos e Aeroportos do país. As 
primeiras unidades a serem visitadas pelos Diretores da 
DEN (Diretoria Executiva Nacional) estão nas cidades 
de São Paulo, Santos, Cuiabá, Fortaleza e Manaus. 

A ideia é semelhante a do projeto piloto, realizado 
entre outubro de 2010 e março de 2011, que diagnosti-
cou uma série de deficiências nas unidades da RFB (Re-
ceita Federal do Brasil), após a visitação de centenas 
de quilômetros de fronteiras brasileiras para traçar o 

perfil de áreas estratégicas para a segurança do país.
O primeiro Fronteira em Foco visitou limites terrestres 

do país nos estados do Acre, Rondônia, Roraima, Ama-
zonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

Desta vez, no entanto, o trabalho será nos portos e 
aeroportos, que atendem por boa parte da infraestru-
tura do comércio internacional brasileiro. Nesse senti-
do, a segunda etapa do projeto deve repetir o primeiro 
na metodologia: visitas, elaboração de relatório com 
fotos e recomendações; e distribuição do material a 
atores envolvidos com o problema.
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Repercussão
Com base nas informações 

contidas no relatório, senado-
res e deputados enviaram ofí-
cios ao Ministério da Fazenda e 
à Secretaria da RFB, solicitando 
a tomada de providências para 
os problemas relativos à falta de 
condições apropriadas para o 
trabalho da Classe.

Em outubro de 2011, um dia 
após uma audiência pública 
na Subcomissão Especial para 
Acompanhar as Ações de Prote-
ção às Fronteiras da Câmara dos 
Deputados, o projeto foi apre-
sentado pelo então secretário-
-geral e atualmente presidente 
do Sindicato, Cláudio Damasce-
no, na Casa Legislativa. A sub-
comissão é uma das divisões da 
Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

Logo após a ampla divulgação 
do projeto, a RFB foi incluída no 
Plano Estratégico de Fronteiras e 
contribuiu ainda para a inserção 
dos Auditores-Fiscais no PL (Pro-
jeto de Lei) que resultou na Lei 
12.855/13, que criou a Indeniza-
ção de Fronteira, que atualmente 
aguarda regulamentação no Mi-
nistério do Planejamento. 

A intenção agora é alcançar a 
mesma repercussão com a segun-
da parte do projeto, promovendo 
assim a defesa da Aduana brasi-
leira e a melhoria das condições 
de trabalho dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil.
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Agora, você pode acessar o informativo mais completo da Classe 
de qualquer lugar: em seu tablet, computador, notebook e celular.

Acesse nosso site www.sindi�sconacional.org.br , preencha o formulário 
e receba o integração na versão digital em seu e-mail.

Faça a opção pelo Integração Digital
e abrace conosco essa causa sustentável
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Para quem pensa em viajar para 
fora do país e tem dúvidas sobre 
o que pode levar e trazer, por-

te de dinheiro e limite de compras, é 
bom se informar antes sobre essas e 
outras regras para evitar transtornos e 
não estragar o passeio.

A peça essencial para viagens in-
ternacionais é o passaporte, emitido 
junto à Polícia Federal. Porém, se o 
destino é um dos países vizinhos ao 
Brasil integrantes do Mercosul, o docu-
mento não é necessário desde junho 
de 2008, mas também serve para o in-
gresso nessas localidades. Na Argen-
tina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, 
Colômbia, Equador, Peru e Venezue-
la os brasileiros podem entrar apre-
sentando apenas o documento de 
identidade com foto. A dispensa do 
passaporte não e válida para quem 
vai estudar ou trabalhar. É importante 
ressaltar que alguns países exigem a 
vacina conta febre amarela para a 
entrada de brasileiros. 

Independente do meio de trans-
porte, existem proibições em relação 
ao que pode ter na bagagem dos 
viajantes. Os brasileiros que deixam 
o território nacional não podem car-
regar na mala: peles e couros de an-
fíbios e répteis; animais silvestres e in-
setos desacompanhados da guia de 
trânsito fornecida pelo Ministério do 
Meio Ambiente. 

Além disso, para transportar quais-
quer obras de arte produzidos no Bra-
sil até o fim do período monárquico; 
os oriundos de Portugal e incorpora-
dos ao meio nacional durante os regi-
mes colonial e imperial; as produzidas 
no exterior nesses mesmos períodos 
e que representem personalidades 
brasileiras relacionadas com a Histó-

Guia do Viajante 
ria do Brasil; bibliotecas e acervos do-
cumentais editadas nos séculos XVI a 
XIX; coleções de periódicos com mais 
de dez anos de publicação, bem 
como quaisquer originais e cópias 
antigas de partituras musicais, deve-
-se ter a autorização no Ministério da 
Cultura. Também é proibido tirar dia-
mantes brutos do Brasil.

Ao chegar ao país, o viajante 
deve se submeter ao despacho adu-
aneiro, pois a entrada de bagagens 
passa por controle rigoroso e não 
são permitidos os seguintes itens: ci-
garros e bebidas fabricados no Bra-
sil destinados à exportação; cigarros 
cuja marca não seja comercializa-
da no país de origem; brinquedos, 
réplicas de armas de fogo, exceto 
se destinadas à coleção de usuá-
rio autorizado; espécies animais da 
fauna silvestre sem permissão do Mi-
nistério do Meio Ambiente; espécies 
aquáticas para fins ornamentais e 
de agricultura sem autorização do 
órgão competente; produtos con-
tendo organismos geneticamente 
modificados; agrotóxicos; merca-
doria atentatória à moral, aos bons 
costumes, à saúde ou à ordem pú-
blicas; substâncias entorpecentes 
ou drogas; mercadoria falsificada 
ou adulterada e diamantes brutos. 

Na sua mala podem ser colo-
cadas sem problemas as roupas; 
artigos de higiene, beleza ou ma-
quiagem; calçados; livros, folhetos 
ou periódicos; ferramentas, máqui-
nas e instrumentos necessários ao 
exercício da profissão. Tais itens se 
enquadram no conceito aduaneiro 
de bagagem. O viajante também 
pode levar consigo para o exterior, 
apresentando a nota fiscal, outros 
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bens adquiridos no Brasil até o limite de US$ 2 mil. Caso 
o limite seja excedido, deverá ser feito o despacho adu-
aneiro de exportação. Os bens trazidos do exterior pelo 
viajante e que não se enquadram no conceito adua-
neiro de bagagem, poderão ser desembaraçados para 
entrar no país. 

Quem viaja de avião ou por meio marítimo para o 
exterior pode trazer de volta ao território nacional, no 
máximo, US$ 500,00 em compras, sob pena de pagar 
multa de 50% sobre o valor excedente (por via terrestre, 
a cota de isenção cai para US$ 300,00). É permitido tra-
zer para o Brasil o limite de 12 litros de bebida alcoólica; 
dez maços de cigarro; 25 charutos ou cigarrilhas; 250 
gramas de fumo; pequenos presentes e/ou souvenires 
de valor unitário máximo de US$ 10,00, sendo permitidas 
somente 20 unidades. Se o ingresso no país se der por 
via terrestre, fluvial ou lacustre, o valor da unidade não 
pode ultrapassar US$ 5,00.

Para quem chega do exterior por via aérea e porta o 
cartão de embarque ou de trânsito internacional, há a 
oportunidade de adquirir mercadorias em Loja Franca 
(Duty-Free) localizada no primeiro aeroporto de desem-

barque no Brasil. Mas o limite de compras não pode ser 
superior a 24 unidades de bebida alcoólicas (máximo de 
12 unidades por tipo); 20 maços de cigarros; 25 unidades 
de charutos ou cigarrilhas; 250 gramas de fumo prepara-
do para cachimbo; 10 unidades de artigos de toucador; 
e 3 unidades de relógios, máquinas, aparelhos, equipa-
mentos, brinquedos, jogos ou instrumentos elétricos ou 
eletrônicos. Nesta situação, o turista poderá adquirir bens 
com isenção até o limite de valor global de US$ 500,00, 
sem prejuízo da isenção prevista para os bens trazidos do 
exterior como bagagem. 

A cota de isenção só é concedida uma vez a cada 
intervalo de um mês mesmo que o limite de valor global 
tenha sido utilizado parcialmente, e é pessoal e intransferí-
vel não sendo admitida a soma ou transferência de cotas 
entre viajantes, mesmo que da mesma família.

Para não ter dor de cabeça com o porte de moeda ou 
meios de pagamento, o viajante que tiver em seu poder, 
no momento da saída ou entrada do país, uma quantia 
superior a R$10 mil ou o equivalente em outra moeda, de-
verá preencher obrigatoriamente a e-DBV - Declaração 
de Bens de Viajantes, disponível na internet no endereço 
eletrônico www.edbv.receita.fazenda.gov.br. Na mesma 
declaração são incluídos os seguintes bens: medicamen-
tos, alimentos e suplementos alimentares; armas e muni-
ções e produtos médicos. Os bens trazidos do exterior e 
que excederem a cota de isenção, mas que não exce-
dam os limites quantitativos deverão ser igualmente rela-
cionados na e-DBV.

O viajante com destino a países da União Européia, 
portando dinheiro ou meios de pagamento ao portador 
em montante igual ou superior a € 10 mil, deve dirigir-se à 
Alfândega do país de destino para declarar, em formulá-
rio próprio, esses valores.

A não declaração do valor implica em pena de 
perda dos valores excedentes. O controle é feito pela 

fiscalização aduaneira, à qual o passageiro deve 
se apresentar.

Se você pretende sair do Brasil de carro, deve 
saber que ao retornar não precisa de nenhum 
procedimento junto à Aduana, porém o condu-
tor deve ter a documentação pessoal e do veícu-
lo em dia. E fique atento, pois não é permitida a 
entrada, também por via terrestre, de mercado-
rias para fins comerciais.

O Sindifisco Nacional lançará em breve uma 
cartilha sobre todos os cuidados que o viajante 
deve tomar para sair e entrar no país. O material 
estará disponível no site do Sindicato e também 
será distribuído.



11
DICAS

Dicas de viagem

- Providencie o passaporte com pelo menos 
um mês de antecedência.
- Verifique o prazo de validade do passaporte 
e dos vistos. 
- Leve sempre uma cópia de seu passaporte.
- Leve carteira de motorista internacional: mes-
mo que não pretenda alugar carro, você pode 
precisar dela.

- Identifique sua mala (nome, endereço, 
telefone etc.).
- Leve apenas o essencial.
- Na mala de mão, leve sempre uma 
muda de roupa e um casaco.

- Confira a voltagem 
do país e leve adap-
tadores de aparelhos 
elétricos.

- Reconfirme o voo de ida ou volta 
pelo menos 24 horas antes.
- Chegue ao aeroporto no mínimo 
duas (2) horas antes do embarque.

- A Receita Federal do Brasil não emite qualquer documento para com-
provação da saída de bens ao exterior constantes de bagagem de 
viajante. Portanto, para comprovar que você está viajando com bens 
estrangeiros adquiridos no país, como filmadoras ou computadores pes-
soais, leve as notas fiscais destes bens.
- No caso de bens adquiridos no exterior e trazidos para o país em outra 
viagem, leve o número da e-DBV (declaração eletrônica de bens de via-
jante) ou do Extrato de Bens - RTE ou da DBA (declaração de bagagem 
acompanhada) devidamente desembaraçada, contendo a descrição 
detalhada do bem.

-Nunca deixe sua bagagem desa-
companhada.
- No aeroporto, não aceite pedidos 
para levar encomendas.

- Responda com serie-
dade às perguntas da 
Polícia Federal e da 
imigração.
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Diretoria da DEN e do CFN 
tomam posse em Brasília
Cerca de 400 convidados, entre autoridades do 

Judiciário, do Legislativo e do Executivo, além 
de lideranças sindicais e filiados, prestigiaram, 

no dia 12 de fevereiro, em Brasília, a posse dos eleitos 
para a condução da DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal) e do CFN (Conselho Fiscal Nacional) do Sindifisco 
Nacional no Biênio 2014/2015.

Nomeados um a um pelo presidente da CEN (Co-
missão Eleitoral Nacional), Auditor-Fiscal Shiguemassa 
Iamasaki, após a leitura do termo de posse, os eleitos 
foram posicionados em frente à mesa de autoridades 
para assistirem a assinatura do termo de posse do pre-
sidente eleito do Sindifisco Nacional, Cláudio Damas-
ceno, e da 1ª titular do CFN, Ivone Marques Monte.

12
CAPA



13
CAPA

13
CAPA

Fotos: Cristiano Eduardo
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Durante a transmissão de cargo, o ex-presidente do 
Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, fez um histórico dos 
seis anos à frente da entidade sindical e lembrou a fu-
são das Receitas Federal e Previdenciária e avanços his-
tóricos para a Classe.

O ex-presidente também agradeceu a confiança da 
Classe depositada ao longo de um mandato à frente do 
ex-Unafisco e outros dois mandatos a frente do Sindifisco 
e desejou sorte aos novos integrantes da DEN e do CFN, 
especialmente ao novo presidente, Cláudio Damasceno.

“Os desafios serão enormes, mas tenho plena confian-
ça na sua capacidade de superá-los”, afirmou Delarue.

Empenho
Consciente das dificuldades que virão do atual ce-

nário político e econômico, o presidente eleito do Sindi-
fisco ressaltou aos convidados a necessidade de iniciar 
rapidamente a Campanha Salarial de 2014. Afirmou ain-
da que espera receptividade e sensibilidade do Gover-
no aos pleitos da categoria. Em seu discurso de posse, 
Damasceno disse que a entidade continuará apostan-
do no diálogo e na negociação sem abrir mão dos ins-
trumentos de pressão da classe trabalhadora.

“Sabedores das suas responsabilidades e da impor-
tância do cargo para o Estado brasileiro, os Auditores-

14
CAPA



15
CAPA

-Fiscais não aceitarão passivamente a continuidade 
dessa situação a que estão submetidos. A DEN envidará 
todos os esforços não só pela reposição das perdas in-
flacionárias, mas também pela implementação de uma 
nova tabela remuneratória que contemple um salário ini-
cial condizente com as expectativas e a importância dos 
Auditores-Fiscais”, destacou.

Nas questões corporativas, muitos desafios foram 
listados para os próximos dois anos. Dentre eles, a LOF 
(Lei Orgânica do Fisco), a aprovação da PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição) 555/06, o cumprimento de 
pendências assumidas e não cumpridas pelo Governo 
Federal quando do último acordo salarial assinado em 
2012, a regulamentação da Indenização de Fronteira e 
a questão remuneratória.

O sindicalista também mencionou o prestígio da en-
tidade junto à imprensa nacional e à opinião pública 
nos últimos anos devido ao posicionamento do Sindifisco 
Nacional como formulador de propostas e disseminador 
de estudos sobre questões que envolvem a expertise dos 
Auditores-Fiscais.

A Campanha Imposto Justo, de iniciativa do Sindicato, 
e a defesa constante na mídia da correção da tabela do 
IR (Imposto de Renda) foram lembradas como símbolos im-
portante do compromisso da entidade com a sociedade.

Ao finalizar seu discurso, Damasceno reservou um mo-
mento para agradecer a gestão anterior. “Não se constrói 
um sindicato do dia para a noite. Se o Sindifisco Nacional é 
hoje uma entidade forte, respeitada e com grande reconhe-
cimento da sociedade, isso se deve a nossa categoria. Mas 
também, em grande parte, à liderança e ao comprometi-
mento dos diretores que ora se despedem”, disse.

A expertise do ex-presidente na condução das ações 
sindicais também foi motivo de elogio. “No seu coman-
do (de Pedro Delarue) nossa entidade mudou a forma 
de atuar. Essa habilidade e esses princípios foram fun-
damentais para as grandes vitórias que tivemos nos últi-
mos anos”, concluiu.

A solenidade de posse contou com a presença do 
ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves;  do supe-
rintendente da 1ª RF (Região Fiscal), Auditor-Fiscal José 
Oleskovicz; do prefeito municipal de Casa Branca (SP), 
Auditor-Fiscal Ildebrando Zoldan; do secretário-execu-
tivo da CGU (Controladoria Geral da União), Carlos Hi-
gino; do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), 
Joaquim Barbosa; do senador Rodrigo Rollemberg (PSB/
DF); do senador Paulo Paim (PT/RS); do líder do Governo 
na Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP); do de-
putado federal Chico Lopes (PCdoB/CE); do deputado 
federal Assis Carvalho (PT/PI); do deputado federal João 
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Campos (PSDB/GO); do deputado fe-
deral Policarpo (PT/DF); do deputado 
federal Dr. Grilo (PSL/MG); do deputado 
federal Welinton Prado (PT/MG); do sub-
secretário de Gestão Corporativa, Audi-
tor-Fiscal Marcelo de Melo Souza, repre-
sentando o secretário da RFB (Receita 
Federal do Brasil), Auditor-Fiscal Carlos 
Alberto Barreto; do comandante do 
VI Comar (Comando Aéreo Regional), 
major brigadeiro Antônio Carlos Moretti 
Bermudez; do presidente do Sindicato 
dos Auditores da Receita do Distrito Fe-
deral, Rubens Roriz da Silva; e do diretor 
de Documentação do Diap (Departa-
mento Intersindical de Assessoria Parla-
mentar), Antônio Augusto de Queiroz.

Dentre as lideranças sindicais, par-
ticiparam o presidente da Fenafisco 
(Federação Nacional do Fisco Estadual 
e Distrital) e diretor de Política Salarial 
e Assuntos Econômicos da CSPB (Con-
federação dos Servidores Públicos do 
Brasil) Manoel Isidro dos Santos Neto; o 
presidente do Mosap (Movimento dos 
Servidores Aposentados e Pensionistas), 
Edson Haubert; a presidente do Sinait 
(Sindicato Nacional dos Auditores Fis-
cais do Trabalho), Rosa Maria Campos 
Jorge; o presidente da Febrafite (Fe-
deração Brasileira de Associações de 
Fiscais de Tributos Estaduais), Roberto 
Kupski; o presidente da Aner (Associa-
ção Nacional dos Servidores Efetivos 
das Agências Reguladoras Federais), 
Paulo Rodrigues Mendes; a presiden-
te da Anfip (Associação Nacional dos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil), Margarida Lopes de Araújo; o 
presidente da Unafisco Associação Na-
cional, Amilton Lemos; e o presidente 
do Unacon Sindical (Sindicato Nacional 
dos Analistas e Técnicos de Finanças e 
Controle), Rudinei Marques, e o presi-
dente do Sinal (Sindicato Nacional dos 
Funcionários do Banco Central), Daro 
Marcos Piffer.
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Começou a
nova etapa

Projeto
FRONTEIRA EM FOCO

Projeto Auditor Valorizado

Seja nos portos ou aeroportos, o 
Sindifisco Nacional está junto à 
classe em prol de melhorias de 
condições de trabalho.

acesse nosso site
www.sindifisconacional.org.br
e se informe sobre as visitas.
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“O que mais mudou foi 
a atitude” 

Pedro Delarue: 

Entre os preparativos que encerrariam o legado de seis anos à 
frente de um dos maiores sindicatos da América Latina, o Audi-
tor-Fiscal da RFB (Receita Federal do Brasil) Pedro Delarue con-

cedeu sua última entrevista à revista Integração na condição de pre-
sidente do Sindifisco Nacional, poucos dias antes de deixar o posto 
máximo da entidade em Brasília (DF).

Ao periódico, o carioca com expertise acumulada durante os 
mandatos de 2007/2009 (Unafisco Sindical), 2009/2011 e 2012/2013 
(Sindifisco Nacional) falou sobre os desafios, os momentos mais mar-
cantes para a categoria e também no âmbito pessoal, além dos pla-
nos para o futuro fora da atividade sindical. Confira.

1-    Qual foi o melhor e o pior momento nesses seis anos?

Atravessamos muitos momentos interessantes. O pior momento não 
sei qualificar, mas acredito que as negociações salariais são sempre 
mais importantes e difíceis – temos de tomar as decisões mais com-
plicadas. Pensando assim, esses foram os momentos mais difíceis: a 
Campanha Salarial de 2008 e a de 2012.

Os melhores foram todos aqueles em que víamos que a Categoria 
nos apoiava. Acho que as reeleições para os mandatos de 2009, 2011 e 
mesmo em 2013, quando eu não estive candidato, mas apoiei um dos 
candidatos, foram um reconhecimento de que estávamos no cami-
nho certo. O reconhecimento do trabalho, do esforço, da dedicação. 
Foram, com certeza, momentos de muita alegria. Notar que a catego-
ria está entendendo as dificuldades e apoiando as nossas decisões.

 

2-    O que você faria diferente? E o que não faria 
diferente, mesmo tendo tido um resultado não satis-
fatório?

Não há bem o que eu faria diferente, mas o que me im-
pediu de fazer melhor. As circunstâncias em que um sindi-
calista trabalha são especiais porque ele não faz parte 
da Administração e, portanto, não tem poder de deci-
são. O único poder que ele pode contar é o de conven-
cimento. Então, a resposta não seria o que eu faria me-
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É uma excelente pergunta porque esse mandato 
de dois anos é insuficiente para se executar um plane-
jamento de uma entidade do porte do Sindifisco Na-
cional. No primeiro mandato, em 2007, eu não tinha 
os contatos que hoje tenho e, apesar de ter sido dire-
tor antes, não conhecia toda a estrutura do Sindicato 
com os detalhes que um presidente precisa conhecer 
para conduzir a gestão da forma mais eficiente e efi-
caz. Então, até estabelecer os contatos e entender 
como funciona a máquina, demorou uns seis meses. 
No meio disso começou a Campanha Salarial, que 

durou quase um ano. Depois 
disso, veio a discussão sobre a 
unificação e a disputa por mais 
uma eleição.

Na verdade, em dois anos 
há prazo para se construir os 
programas e os projetos traça-
dos na plataforma de trabalho 
apresentada durante o proces-
so eleitoral, mas não, necessa-
riamente, se consegue execu-
tar, porque logo na sequência 
tem outra eleição para disputar 
e não se sabe se esses projetos 
terão continuidade.

Então, tenho absoluta convic-
ção de que a mudança para três 
anos é necessária. Não é só uma 
questão de economia de recur-
sos para o Sindicato, é também 
uma questão de gestão. A maio-
ria das entidades já adota o man-
dato de três anos porque sabe 
que pouco dá para se avançar 

com um ano e meio de gestão. Digo isso porque a me-
tade do último ano é dedicada quase que completa-
mente ao processo eleitoral.

 

5-    Que conselho você daria à nova diretoria 
nacional?

Eu diria para persistir no modelo. Nós indicamos 
um caminho para essa categoria e ela o adotou. Há 
quatro eleições seguidas, contando com a do Una-
fisco Sindical e a da Fenafisp, em 2007, a Classe vem 
apostando nesse modelo. Então, temos de perseve-
rar nele. Teremos momentos muitos difíceis nos próxi-
mos dois anos. A Categoria terá que entender essas 

lhor. Na verdade, o que eu gostaria era de ter tido maior 
poder de decisão junto ao Governo e à sociedade para 
estabelecer os rumos que são tomados para a categoria. 
Mas, infelizmente, sindicalista não tem esse poder.

 
Sobre o que eu não mudaria de jeito nenhum, acho 

que as convicções. Claro que sempre podemos mudar 
para melhor, mas eu não mudaria as convicções do 
grupo político que criamos e que acredita no diálogo, 
na negociação. Mesmo que em alguns momentos essa 
estratégia não tenha atingido todos os objetivos, não 
mudaria essa forma de atuação 
porque tenho a certeza de que 
qualquer outro tipo de atuação 
traria resultados piores. Acredito 
na negociação apoiada na pres-
são da categoria.

 

3-    O que você acha que a 
Classe teve de maior ganho 
no seu período de gestão?

Duas coisas. Uma delas, a 
questão da autoestima. Quan-
do assumimos o Sindicato, os 
Auditores se encontravam numa 
situação lamentável. Não que 
a situação tenha se resolvido 
hoje, mas se atualmente se fala 
em prestígio da autoridade fis-
cal, em 2007, era uma utopia. A 
LOF [Lei Orgânica do Fisco] era 
uma utopia, a recuperação da 
autoridade do Auditor era uma 
utopia, o fim do MPF [Mandado de Procedimento Fis-
cal] era uma utopia. 

O segundo ganho gira em torno do subsídio, da re-
cuperação da paridade, da mitigação do fosso sala-
rial, do fim da avaliação de desempenho e todos os 
avanços registrados na Campanha Salarial de 2008, 
que foi a mais bem sucedida depois de muitos anos 
na história do Sindicato. Enfim, foram muitas coisas 
que conseguimos avançar naquele momento.

 

4-    Você esteve à frente do Sindifisco por três 
mandatos. Qual sua posição sobre a mudança 
de duração do mandato de dois para três anos?

O reconhecimento do 
trabalho, do esforço, 
da dedicação foram, 

com certeza, momentos 
de muita alegria. 

Notar que a categoria 
está entendendo as 

dificuldades e apoiando 
as nossas decisões.
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dificuldades e continuar apostando na ideia da ne-
gociação, do debate e da pressão, quando neces-
sária. Então, esse seria o conselho que eu daria. Não 
se afastar, em função de qualquer dificuldade, do 
rumo que já está traçado para a consecução dos 
objetivos da Classe.

 

6-    Por que esse seria o momento mais difícil?

Vamos ter um momento difícil por causa de contin-
genciamento de recursos. Haverá um período muito 
curto este ano, que é de março a junho, para fazer 
qualquer reivindicação salarial e corporativa, levan-
do-se em conta que a partir dessa data já se inicia o 
processo eleitoral do Brasil e a Copa do Mundo. Será 
quando o país vai parar e, consequentemente, a ja-
nela de oportunidades será pequena. E 2015 será o 
primeiro de um novo Governo que, como todo novo 
Governo, aproveita o primeiro ano para fazer ajustes, 
tornando-o sempre muito difícil para qualquer servidor 
público – havendo ou não reeleição. Então, será uma 
conjuntura complicada, que devemos enfrentar com 
inteligência e unidade.

 

7-    Passados todos esses anos na condução 
do Sindicato, quais seus planos para o futuro a 
partir de agora?

Tenho um trabalho que é minha atividade como Au-
ditor-Fiscal. Então, a primeira coisa a fazer é reassumir 
meu cargo de Auditor-Fiscal. Mas não posso ignorar um 
outro aspecto. Acho que tenho vocação política e há 
outros caminhos além do Sindicato para fazer política. 
E como eu entendo que sou uma pessoa que adqui-
ri uma experiência interessante ao longo desses anos, 
talvez abrace alguns outros desafios além de, claro, o 
do meu trabalho, que é exercer meu cargo na Receita 
Federal do Brasil.

 

8-    Mas já dá para adiantar alguns desses pas-
sos políticos?

Ainda não, porque não há nada decidido. Estou 
avaliando os caminhos que poderão vir a ser trilhados.

 

9-    Você mora no Rio de Janeiro. Como foi 
administrar a vida familiar ao longo desse tem-
po, uma vez que sempre foi cercado de muitas 
viagens e agenda intensa de compromissos em 
Brasília? Como será sua volta à rotina?

Existe um acordo familiar e, se não houvesse isso, 
não poderia exercer as funções que eu exerci. Ago-
ra, a volta não sei como vai ser. Talvez seja até mais 
complicado do que está sendo hoje. Vou ter de convi-
ver com aqueles problemas do dia a dia que hoje não 
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convivo por conta do afastamento, 
mas acho que será plenamente 
contornável a situação.

10- Como filiado, o que você 
espera do Sindicato daqui para 
a frente?

O que eu espero é uma atuação 
forte, é uma Categoria unida, é 
uma Diretoria que não vai se afas-
tar do caminho que já foi traçado. 
Um caminho que há oito anos vem 
sendo apontado por esse grupo, 
mesmo quando ainda não era Di-
reção do Sindicato. Então, o que 
espero para o meu Sindicato é que 
ele continue combativo, negocia-
dor e uma liderança entre as de-
mais entidades que representam 
os servidores públicos.

 

11- Você pensa em voltar a 
assumir algum cargo no Sindi-
cato futuramente?

Por ora, sinto que dei minha con-
tribuição ao Sindicato. Isso não quer 
dizer que daqui a alguns anos eu 
não venha de novo a participar da 
vida sindical. Mas, como presidente 
do Sindicato, acho que dei todas as 
contribuições que eu poderia dar. 
O futuro a Deus pertence.

 

12- O que mais mudou na 
Classe desde o momento em 
que você tomou posse pela 
primeira vez e o término da sua 
última gestão?

O que mais mudou foi a atitude. 
Antes, havia Auditor que era obri-
gado a entrar pela porta dos fun-
dos em determinada repartição, 
porque diziam que ele não podia 
entrar pela mesma porta do contri-
buinte. E todo mundo achava esse 

abuso algo normal. Hoje isso seria 
impensável. Pendurar um crachá 
no pescoço escrito apenas “servi-
dor”, sem nenhuma identificação 
do cargo, era considerado natural.

O rebaixamento da autoridade 
do cargo era visto com normalida-
de também. E foi até difícil fazermos 
essa discussão dentro da categoria 
porque muita gente achava que era 
ridículo discutir. Porque se achava 
que a autoridade estava concentra-
da nas mãos dos administradores e 
que não cabia discutirmos isso.

Essa foi a mudança de atitude ao 
longo desses seis anos. Hoje, nem 
se admite a discussão sobre o Au-
ditor não ser autoridade. Todos nós 
temos consciência do que somos 
e exigimos tal tratamento, além de 
cobrarmos do Sindicato que defen-
da a autoridade do Auditor. Então, 
me sinto feliz de ser cobrado hoje 
pela defesa dessa autoridade, que 
foi uma discussão que introduzimos 
de volta ao nosso convívio.

13 - Do que você sentirá mais 
falta?

Do clima político dentro do sindi-
cato. Da queda de braço no Con-
gresso, com o Governo, do debate 
e da convivência com a categoria. 
Vou sentir saudade até mesmo da 
oposição, porque ela faz parte do 
processo democrático. Vou sentir 
falta, enfim, desse ambiente po-
lítico em que eu me desenvolvi e 
evolui pessoal e profissionalmente. 
Além, claro, da convivência com 
os amigos que eu fiz ao longo desse 
tempo todo.

 

14-  O que você pretende fazer 
no seu primeiro dia fora da 
presidência do Sindifisco Na-
cional?

Descansar, dormir. Descansar e 
tirar férias (risos).
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Jurídico Atuante: 
DEN retoma o 
projeto ainda 
neste semestre

A Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindi-
fisco Nacional anuncia que serão reto-
madas, ainda neste semestre, as visitas 

do projeto Jurídico Atuante. Terão prioridade no 
atendimento as DS (Delegacias Sindicais) que ha-
viam entrado em contato com o Departamento 
Jurídico ainda em 2013. 

Como de costume, a Diretoria visitará os filiados 
com um único intuito: esclarecer a Classe quanto às 
ações jurídicas em andamento, esclarecer dúvidas 
e ouvir os questionamentos e sugestões das bases a 
fim de ter mais subsídios para aperfeiçoar o trabalho 
da diretoria de Assuntos Jurídicos.  

As Delegacias interessadas em receber o projeto 
devem entrar em contato com o Departamento Ju-
rídico, para ingressar no cronograma de visitas, por 
meio do email   juridico@sindifisconacional.org.br. 
As localidades são atendidas por ordem de che-
gada dos pedidos.

O diretor de Assuntos Jurídicos, Carlos Al-
berto Teixeira, solicita que, junto com o pedi-
do de visita, as Delegacias também registrem 
sua pauta de esclarecimentos. “É importante 
dizer quais as principais demandas dos filiados 
para que possamos levar esclarecimentos com-
pletos”, disse o diretor. 

Em 2013, as ações mais que mais geravam ques-
tionamentos eram as relativas aos 28,86%, aos 
3,17%, à Gifa (Gratificação de Incremento da Fis-
calização e da Arrecadação), à GDAT (Gratifica-
ção de Desempenho de Atividades Tributárias), 
ao PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários), 
à licença prêmio e à aposentadoria especial. 
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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:




