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EDITORIAL

Em ritmo de eleições
Caros Auditores Fiscais,

Este exemplar do Integração oferece a você a oportunidade 
de conferir alguns destaques da atuação do Sindifisco Nacio-
nal no 2° semestre de 2014. É tempo de eleições e a expectati-
va quanto às escolhas do país nas urnas nos convida a vivenciar 
também as perspectivas sobre nossas definições.

Nesse sentido, apresentamos nas próximas páginas uma lista de 
candidatos que vão poder reverberar com ainda maisforça os an-
seios e as necessidades da Classe no Congresso Nacional. O mapa 
político em questão também está sendo construído por Auditores 
interessados em conquistar vagas em assembleias estaduais.

A DEN (Diretoria Executiva Nacional) avalia que o sucesso dessas 
campanhas será um grande auxílio para estruturar, junto ao Poder 
Legislativo, uma agenda forte de negociações. A nomeação de 
mais Auditores, o fim da contribuição de aposentados e pensio-
nistas e a regulamentação do direito de greve certamente serão 
assuntos que vão nortear a atuação daqueles Auditores que, em 
outubro, puderem ser contemplados com uma vitória nas urnas.

Nessa edição você também vai poder conferir os preparativos 
para o principal evento da categoria: o Conaf 2014 (Congresso 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil). O en-
contro dessa vez será em Foz do Iguaçu, de 18 a 22 de novembro.

Em entrevista ao Integração, o presidente da Comissão Organi-
zadora do Conaf, João Eudes, explica que a cidade paranaense 
foi escolhida para receber o evento em função do forte apelo 
pela defesa da Aduana Brasileira, a disponibilidade da rede ho-
teleira e a consonância orçamentária da hospedagem com o 
que está previsto no Fundo Conaf.

Concluída a apresentação, deliberação e encaminhamento 
das propostas, será hora de confirmar diretrizes e decidir o mode-
lo de execução dos objetivos estatuários.

Estes são alguns dos destaques do Integração, uma revista feita 
para que você Auditor, Auditora, fique por dentro das tarefas do 
Sindifisco Nacional e ações relacionadas à sua atividade

Aprecie e boa leitura!
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Foz do Iguaçu 
destaca o apoio 
incondicional 
dos Auditores em 
defesa da Aduana
Nas próximas páginas, o leitor do Integração 

vai acompanhar uma entrevista com o pre-
sidente da Comissão Organizadora do Co-

naf (Congresso Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil) 2014, João Eudes. Na 
conversa, o sindicalista fala sobre os preparativos 
e as novidades para esta edição do Congresso, 
que será realizada em Foz do Iguaçu (PR) nos 
dias 18 a 22 de novembro.

Como estão os preparativos para o 
Conaf 2014?

Os trabalhos atingem seu auge, agora, após 
o termino da Copa do Mundo. É o momento 
de receber as teses e as propostas de alte-
ração estatutária para que sejam organiza-
das e distribuídas em grupos de trabalho. Ao 
mesmo tempo, concluir o formato do painel 
que versará sobre a Reforma Tributária como 
caminho para a Justiça Fiscal, uma vez que 
as providências com infraestrutura, hospe-
dagem, traslados e material gráfico já foram 
tomadas. É nessa fase que se esclarecem as 
dúvidas dos filiados em relação à Minuta do 
Regimento Interno, sobre o Regulamento para 
a apresentação das teses e propostas e a respeito 
das regras de hospedagem e meios de locomoção.

2. Por que Foz do Iguaçu foi a cidade escolhida para 
sediar o evento?

A Comissão Organizadora fundamentou sua decisão 
consultando as sugestões dos filiados e as pesquisas pré-

João Eudes - Presidente da Comissão 
Organizadora do Conaf 2014.
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vias analisadas pela Diretoria Nacional. A primeira opção 
apresentada foi São Paulo e, em seguida, Brasília. Esta, 
devido à centralização do poder político, e aquela, pelo 
destaque na contribuição para o desenvolvimento da 
economia nacional. 
Outras cidades também foram propostas e foi levada em 
consideração a facilidade de acesso dos participantes 
provenientes de diversas partes do país. Após a avaliação 
de todas as opções pela Comissão, restaram Manaus e Foz 
do Iguaçu como fornecedoras das melhores condições 
para acolher o evento. 
Em reunião ordinária do CDS (Conselho de Delegados 
Sindicais), então, a Comissão Organizadora apresentou a 
logística das duas cidades. Por ampla maioria, o plenário 
escolheu Foz do Iguaçu como sede do evento. A cidade 
foi escolhida em função da combinação entre os fatores 
básicos que orientaram a organização do Congresso, a 
saber: o forte apelo pela defesa da Aduana Brasileira, a 
disponibilidade temporal e espacial da rede hoteleira e o 
contrato de hospedagem em consonância com a previ-
são orçamentária contida no Fundo Conaf.  Contudo, fi-
cou a mensagem a respeito da necessidade de realizar 
um evento em Manaus e programar com maior antece-
dência um Conaf em São Paulo.

3. Qual a expectativa da organização em relação a ins-
crição de teses e propostas de alteração estatutária? E em 
relação ao público? Deve ser mais concorrido que nos 
outros anos?

A Comissão Organizadora tem uma boa expectativa 
em relação à inscrição de teses e propostas de altera-
ção estatutária porque muitos estão ansiosos para apre-
sentar ideias que nortearão os próximos objetivos do Sin-
dicato. É certo que o volume de teses aumenta a cada 
novo Congresso.
Por isso, o processo de seleção das teses e propostas 
a serem encaminhadas para aprovação do Conaf se 
tornou mais rigoroso. Elas deverão passar - no mínimo 
- pelo crivo de 30% das Delegacias Sindicais. De modo 
que muitas teses apresentadas para o Conaf 2012, se-
quer chegaram a ser inscritas. 
Muitas apresentavam alto grau de contribuição para a 
vida sindical e mereciam ser debatidas. Acredito que os 
autores dessas sugestões aproveitarão a oportunidade 
para aperfeiçoá-las e reapresentá-las. Quanto ao pú-
blico, a concorrência será normal em relação a outros 
eventos. Ademais, o interesse dos participantes é pelo 
calor do debate e do legado que ficará para os rumos 

Ponte da Amizade, Foz do Iguaçu - Cidade que foi 
escolhida para sediar o Conaf 2014.
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Foto: Rodrigo Yoshioka
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Os participantes 
do Conaf podem 

esperar uma síntese 
do pensamento 
da categoria na 

busca constante de 
caminhos

 que resultem na 
justiça fiscal

João Eudes - Presidente da Comissão 
Organizadora do Conaf 2014.

do Sindicato, o local está em segundo plano. Mesmo cons-
cientes de que Foz do Iguaçu detém a primeira entre as 
dez maravilhas do mundo, muitos dos nossos participantes 
não terão tempo para visitá-la devido à intensidade do 
comprometimento com as atividades do evento. Aliados 
a isso, para ter direito a voz e a voto o filiado deve se sub-
meter à votação para ser escolhido por sua base, a qual 
tem o número de participantes limitado pelo Estatuto do 
Sindicato. Por isso, o Conaf, embora seja o maior evento da 
categoria, é encarado como um compromisso de traba-
lho em favor do aperfeiçoamento das estâncias sindicais.

4. Que novidades a Comissão está preparando para os 
participantes?

Entre as novidades preparadas pela Comissão Organiza-
dora destaca-se o papel dos delegados como protagonis-
tas do Conaf 2014. O formato vai priorizar os debates tanto 
entre os participantes como entre os painelistas, os quais 
em suas exposições irão descartar as longas palestras aca-
dêmicas em favor do diálogo em torno do tema escolhido. 
Enquanto que o local do evento destaca o apoio incon-
dicional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil 
em defesa da Aduana, a temática vai demonstrar tam-
bém o compromisso da Classe com a sociedade, tanto 
na arrecadação como na aplicação dos tributos. Por isso, 
congressistas, autoridades e especialistas em tributos, vão 
dedicar todos seus esforços na busca de caminhos para 
a construção de uma sociedade cada vez mais solidária, 
justa e democrática.

5. O que os Auditores podem esperar do Conaf 2014?

Os participantes do Conaf podem esperar uma síntese do 
pensamento da categoria na busca constante de cami-
nhos que resultem na justiça fiscal. Aliado a isso, o Auditor 
deve esperar, ao longo do Congresso, um compromisso 
solene de todos os seus pares na elaboração de propos-
tas capazes de nortear o rumo do Sindicato no fortaleci-
mento das instituições, na defesa dos direitos dos filiados 
e no incentivo à participação cada vez maior desses na 
execução dos objetivos do Sindifisco Nacional. Os Audi-
tores devem saber que sua entidade não pode prescindir 
de zelar pelas boas condições de trabalho que propi-
ciem o bom desempenho de suas atividades, pela remu-
neração digna e condizente com sua função, pela inte-
gração entre todos os seus membros e, sobretudo, pelo 
empenho constante em exigir do Estado a execução de 
sua função primordial, a qual consiste em cuidar do bem 
estar de todos os cidadãos.
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Conaf 2014: Classe elege 
delegados em setembro

As DS (Delegacias Sindicais) devem ficar atentas quan-
to ao prazo para realização de Assembleias Gerais para 
eleição de delegados e observadores que serão encami-
nhados ao Conaf 2014 (Congresso Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil). De acordo com o re-
gulamento do evento, as reuniões para escolha dos repre-
sentantes devem acontecer de 1º a 12 de setembro. 

O prazo também coincide com a data final para as DS 
encaminharem à DEN (Diretoria Executiva Nacional) a ata 
de eleição dos delegados e observadores. Assim, a Comis-
são alerta às DS para observarem ainda a necessidade de 
envio dos documentos em tempo. O Congresso será em 
Foz do Iguaçu, de 18 a 22 de novembro.



9
CONAF 2014

Metodologia

Conforme o art. 17 dos estatutos do 
Sindifisco Nacional, os delegados de 
base são eleitos por votação aberta 
ou secreta na urna, na proporção de 
um eleito por 50 filiados, ou fração, 
vinculados à respectiva DS. Além dis-
so, fica assegurada a eleição de um 
delegado de base nas DS com me-
nos de 50 filiados. Uma DS, por exem-
plo, com 101 filiados pode eleger três 
delegados de base.

Há, contudo, outra exigência esta-
tutária: a eleição de cada delegado 
de base fica condicionada à presen-
ça de dez filiados, ou fração, na As-
sembleia Geral. Nas DS que realizam 
assembleias descentralizadas, co-
mum nas maiores cidades, esse quan-
titativo de filiados presentes deve ser 
o somatório de todas as assembleias, 
e não de cada reunião isoladamente. 

Assim, por exemplo, se uma deter-
minada DS realiza assembleias em sua 
sede, com 23 filiados, outra na DRF, 
com 31 filiados e outra na SRRF, com 21 
filiados, o total de participantes é 75 e 
poderão ser eleitos até oito delegados.

A convocação dessas assem-
bleias, dentro do período estipulado, 
deve ser feita pelas próprias dele-
gacias sindicais, de acordo com a 
conveniência, já que não se trata de 
assembleia nacional.

Eventuais dúvidas a respeito da 
eleição dos delegados podem ser 
esclarecidas pelo e-mail comissao-
conaf2014@sindifisconacional.org.br
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Informando e ouvindo a Classe.

AS VISITAS
JÁ COMEÇARAM.

Acesse nosso site www.sindifisconacional.org.br 
e se informe sobre o roteiro de visitas.
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ELEIÇÕES 2014 CONTAM

AUDITORES CANDIDATOS
COM DIVERSOS

Neste ano, a Classe tem a chance de ter representantes no Congresso Na-
cional e em Assembleias estaduais para reforçar a luta por uma agenda de in-
teresse da categoria, como tributação mais justa, fortalecimento e valorização 
do cargo e pela aprovação de matérias em tramitação, dentre elas, a PEC 
(Proposta de Ementa a Constituição) 555/06 – que acaba com a contribuição 
de aposentados e pensionistas – e a regulamentação do direito de greve. 
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Entres os oriundos da carreira 
concorrendo a uma vaga nas ca-
sas legislativas brasileiras está o 
Auditor Fiscal Amauri Teixeira, que 
já é deputado e concorre à reelei-
ção, pelo PT, na Bahia. O número 
do candidato é 1311. Ele é autor de 
projetos na área tributária e defen-
sor das PECs 555/06 e 170/12 – que 
concede aposentadoria por invali-
dez integral aos servidores.

O Auditor Benvindo Flausino Al-
ves é candidato, pelo PSDC, a de-
putado federal por São Paulo, com 
o número 2734. “Além da reforma 

tributária, quero combater a bu-
rocracia desnecessária 

para os contribuintes 
brasileiros”, afirma o 

candidato. 

Dois ex-presidentes do Sindifis-
co também disputam uma vaga 
na Câmara dos Deputados: Maria 
Lúcia Fattorelli - pelo PSol do Distri-
to Federal, com o número 5050 - e 
Pedro Delarue - pelo PSB do Rio de 
Janeiro, com o número 4004. 

“Assumo o compromisso de lutar 
pela realização da auditoria da dívi-
da, garantia dos direitos sociais, jus-
tiça tributária, recuperação salarial, 
aposentadoria digna, e, destacada-
mente, a valorização da carreira do 
fisco em todas as esferas”, promete 
a candidata Maria Lucia Fattorelli.

A justiça fiscal é umas das prin-
cipais bandeiras de Pedro Delarue. 
“Cobra-se imposto demais da clas-
se média, que paga pela parte que 
os ricos deixam de pagar. Minha 
proposta é exatamente inverter essa 
equação e garantir menos imposto 
sobre o consumo, valorizando o tra-
balho dos Auditores Fiscais”, defen-

de o candidato. 
Outro candidato é o Auditor-
-Fiscal Rubens Nakano, com 

o número 7717, pelo SDD. 
Ele concorre por São Pau-
lo, onde já foi presidente 
da DS (Delegacia Sindi-

cal) do Sindifisco Nacional. “Impos-
to Justo, contra a corrupção e por 
um país bem melhor! É assim que 
eu defino a minha campanha na 
luta pelo Brasil que sonhamos, e 
essa transformação depende da 
união de todos nós”, afirmou. 

 X Estaduais
Nos estados, Auditores Fiscais 

também estão disputando vagas e, 
se eleitos, podem ajudar a fortale-
cer as demandas da Classe. 

O Auditor Carlos André Silva Tá-
mez concorre a uma vaga na As-
sembleia Legislativa do Paraná, 
pelo PSC, com o número 20024. Ele 
defende “a redução de impostos 
através da desoneração do traba-
lho assalariado com a possibilidade 
de desconto ilimitado com gastos 
com educação, bem como a deso-
neração da tributação sobre setores 
de produção e consumo.”    

No Rio de Janeiro, o Auditor Sérgio 
Artur disputa uma vaga de deputa-
do estadual pelo PEN. O número do 
candidato é 51999. Ele afirma lutar 
pelo fortalecimento do Setor Público 
e pela Ética e Moralidade na Políti-
ca, dentre outras coisas. 

O Auditor Fiscal Walter Miranda é 
candidato pelo PSTU, com o número 
16987, a deputado estadual em São 
Paulo. O mandato do candidato 
será, segundo ele, “totalmente vin-
culado às lutas dos trabalhadores 
ativos e aposentados. Um Contador 
e Auditor fiscalizando com todo rigor 
necessário as aplicações dos tribu-
tos e outras receitas pelo governo 
do Estado de São Paulo”. 

 X Suplente
O ex-diretor de Assuntos Jurídicos 

do Sindifisco Nacional Sebastião 
Braz concorre ao cargo de suplente 
de senador pelo estado de Goiás, 
pelo PSB.
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 X Candidatos a deputado federal
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 X Candidatos a deputado estadual
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 X Suplente no Senado Federal
Sebastião Braz é Auditor Fiscal, engenheiro e bacharel 
em Direito. Defende as reformas políticas e tributária. 
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Conselho Fiscal Nacional 
inicia série “Conheça mais 
das instâncias do Sindicato”

A DEN (Direção Executiva Nacional) abre as portas do 
Sindifisco Nacional e chama todos os filiados para 
conhecerem um pouco mais da estrutura da enti-

dade, bem como seu funcionamento. A revista Integração 
inicia neste número a publicação da série “Conheça mais 
das instâncias do Sindicato” sobre cada um dos Conselhos 
e outras instâncias do Sindicato. 

Para abrir a série, foi escolhido o CFN (Conselho Fiscal 
Nacional), órgão técnico de inspeção e fiscaliza-
ção da gestão econômico-financeira do Sin-
difisco Nacional, que, até o fim de 2015, tem 
como presidente Ivone Marques Monte 
(CE), ex-diretora Administrativa do Sindi-
cato.

Acesse nosso site www.sindifisconacional.org.br e se informe

Inscrições até
30 de Setembro

Dias 21 e 22 de Outubro
Porto Alegre - RS

Oficina Sindical
Região Sul

PROJETO
SINDIFISCO
FORTE
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A frente do Conselho, Ivone Marques é 
contundente. “O conselho foi eleito para 
fiscalizar e assim fará. Já tivermos algumas 
reuniões, e outra está marcada para setem-
bro para análise das contas da DEN. Nosso 
dever, enquanto Conselho, é zelar pelo bom 
uso dos recursos e interesses dos filiados”. 

Um parecer do CFN deverá ser entre-
gue à DEN e à Mesa do CDS (Conselho 
de Delegados Sindicais), até o dia 15 de 
abril de 2015, sobre as contas do exercício 
de 2014, e deverá ser divulgado até 30 de 
abril pela entidade, juntamente com o 
balanço e a demonstração do resultado, 
como determina o estatuto do Sindicato.  

Os dispositivos estatutários que tratam 
do Conselho Fiscal estão no Capítulo VII, 
artigos 65, 66 e 67. Além de Ivone Marques 
Monte, o colegiado é composto pelo vice-
-presidente, Luiz Gonçalves Bomtempo (DF), 
e os membros Armando Domingos Barce-
los Sampaio (RJ). Também estão no grupo 
três suplentes: Pérsio Rômel Macedo Ferreira 
(MG), Luiz Fernando da Conceição Martins 
(MA), e Elias Carneiro Júnior (Santos). 

As decisões do CFN são tomadas em 
colegiado e é assegurado ao voto ven-
cido, se desejar, registrar em ata suas res-
pectivas razões. São quatro as reuniões 
ordinárias do Conselho previstas no Esta-
tuto nos meses de março, julho, outubro 
e janeiro; e extraordinariamente, caso a 
Presidência do Conselho, a maioria dos 
seus membros, a DEN, ou a Mesa Diretora 
do CDS (Conselho de Delegados Sindicais) 
entender necessário. 

Os suplentes podem participar de todas 
as atividades do CFN, incluindo as reuni-
ões, com direito a voz. 

Todas as decisões do CFN podem ser 
consultadas no site do Sindicato, pois as 
deliberações e trabalhos realizados são 
disponibilizados em área restrita da pá-
gina do Sindicato, em até 30 dias após 
a reunião. 
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Nosso dever, 
enquanto Conselho 

Fiscal, é zelar 
pelo bom uso dos 

recursos e interesses 
dos filiados

Ivone Marques, Presidente do CFN
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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:
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