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EDITORIAL

Classe pronta para 2015
Caros Auditores Fiscais,

O Integração mostra, em sua 44ª edição, um resumo das princi-
pais mobilizações que levaram Auditores Fiscais às ruas em 2014. 
Foram atos que tiveram como objetivo externar ao Governo Fe-
deral a desmotivação da Classe.

Cerca de 400 Auditores Fiscais, entre ativos, aposentados e 
pensionistas, tomaram a frente do Ministério da Fazenda no ato 
público realizado dia 10 de dezembro na Esplanada dos Minis-
térios, em Brasília.

Em novembro, a Classe protestou na Ponte Internacional da 
Amizade, em Foz do Iguaçu (PR). Em número também próximo aos 
400, os Auditores Fiscais levaram faixas e cartazes e interrompe-
ram o trânsito nas imediações da Aduana. A reivindicação pelo 
Adicional de Fronteira e por melhores condições de trabalho em 
regiões de combate ao contrabando foram destaques no ato.

Ambos os protestos, em Foz do Iguaçu e em Brasília, foram apro-
vados em novembro durante assembleia do Conselho de Dele-
gados Sindicais. O órgão tem entre suas responsabilidades avaliar 
o desempenho da Direção Nacional durante as deliberações do 
Congresso Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil e é tema desta edição.

O Conaf também é destaque neste exemplar. O principal 
evento dos Auditores Fiscais reuniu, este ano, 468 delegados e 91 
observadores, com quórum expressivo em todas as votações.

Este Integração traz ainda um retrospecto das principais ações 
da Diretoria Executiva Nacional através do Projeto DEN nos Esta-
dos e de visitas da Presidência do Sindicato. Foram realizadas visi-
tas durante todo o ano a cerca de 50 localidades do país. 

Confira ainda uma reportagem sobre a derrubada do MPF 
(Mandado de Procedimento Fiscal). Depois de 15 anos de luta, 
a Classe alcançou esta vitória que representa um avanço impor-
tante na valorização do cargo de Auditor Fiscal.

Este é apenas um resumo das conquistas obtidas por você 
Auditor, Auditora Fiscal.  A Direção Executiva Nacional reitera a 
todos o desejo para que, em 2015, continuemos a demonstrar a 
coesão e a força que já se tornaram características da Classe. 

Boa leitura e feliz Ano Novo!

(FIM DO MPF) 
DEPOIS DE 15 

ANOS DE LUTA, 
A CATEGORIA 
ALCANÇA A 

VITÓRIA
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Vitória: MPF agora é coisa 
do passado
Depois de 15 anos de luta, a Classe alcançou 

importante vitória em direção à valorização 
do cargo de Auditor Fiscal. Foi editada recen-

temente a Portaria RFB nº 1.687/2014 que acaba de 
vez com MPF (Mandado de Procedimento Fiscal). A 
Portaria regula o Decreto 8.303/2014 e institui um novo 
instrumento de distribuição das ações fiscais, o TDPF 
(Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal).
Desde a instituição do MPF, em 1999, a Classe luta con-
tra o instrumento em função do risco de usurpação de 
suas atribuições, transferindo-as para a Receita Fede-
ral do Brasil. Visto como um dos itens mais emblemá-
ticos do que ficou conhecido como lixo normativo, o 
procedimento foi criado ao arrepio das normas regu-
ladoras do CTN (Código Tributário Nacional) e sob o 
pretexto de atender ao princípio constitucional da im-
pessoalidade. 
O MPF, no entanto, sempre foi um ataque ao cargo. O 
instrumento restringia a fiscalização e impedia que o 
Auditor Fiscal, no curso da sua atuação, analisasse ou 
lançasse créditos tributários fora do escopo previamen-
te determinado. 
A própria denominação “Mandado” destacava a in-
coerência e o desrespeito às atribuições da Classe. 
Pelo MPF, o Auditor Fiscal não agia de acordo com os 
diplomas legais, mas sim “a mando” de alguém (no 
caso, o Administrador de sua unidade).
Foram muitos os anos de luta e gestões junto à Receita 
e ao Ministério da Fazenda, até que na Campanha 
Salarial, em 2012, acordo fechado com o Governo 
previu o fim do MPF. 
Começava então uma nova peleja, as discussões 
com a Receita Federal e com a Fazenda. Foram diver-
sas as reuniões em que o Sindifisco Nacional reforçava 
a urgência de se modificar a Portaria nº 3014/11, que 
tratava do planejamento das atividades fiscais e es-
tabelecia normas para execução de procedimentos 
fiscais relativos aos tributos administrados pelo órgão. 
Era afirmado e reafirmado nesses encontros a neces-
sidade de se estabelecer marcos para que o Auditor 
Fiscal fosse o único responsável pela instauração e 
execução do procedimento fiscal.

A DEN debateu com os representantes da Administra-
ção detalhes sobre a efetividade das modificações e se 
colocou à disposição para ajudar no que fosse preciso. 

 X Mudanças
A edição do Decreto 8.303/2014 excluiu do texto regu-
lamentar o equívoco de que as atribuições legais dos 
Auditores Fiscais seriam exercidas por esses em nome da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Também deixou 
de constar do texto a necessidade de ordem específica 
para que se dê início a uma ação fiscal de natureza tri-
butária ou relativa ao controle aduaneiro.
A Portaria RFB nº 1.687/2014 corrobora que o Auditor Fis-
cal, autoridade do órgão, não mais recebe uma “au-
torização”, um “mandado” para exercer competência 
privativa do cargo. Ele próprio instaurará e conduzirá o 
procedimento fiscal.

“Art 2º - Os procedimentos fiscais rela-
tivos a tributos e ao controle aduaneiro 
do comércio exterior administrados pela 
RFB serão instaurados e executados pe-
los Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil, na forma do art. 7º do Decreto 
nº 70.235, de 6 de março de 1972(...).”

Com essas alterações, o MPF caiu por 
terra, ou seja, deixou de existir a “autoriza-
ção” - mandado - “superior” para fiscalizar.

Para o presidente do Sindicato, Cláu-
dio Damasceno, a queda do MPF re-
presenta a quebra de um paradigma. 
“Durante muitos anos, assistimos à des-
valorização constante do cargo, expres-
sa em atos normativos emitidos pela RFB. 
O Decreto 8.303/2014 é uma vitória pelo 
reconhecimento do devido valor que 
tem o cargo”, comemorou Damasceno.
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ATO PÚBLICO
DISPOSIÇÃO DA CLASSE
EM BRASÍLIA REAFIRMA

A indignação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil com a falta 
de cumprimento de pontos do acordo firmado com o Governo em 2012 foi a 
tônica de mais um ato pela valorização do órgão e do cargo, ocorrido no dia 
10 de dezembro, em frente ao Ministério da Fazenda, em Brasília (DF).

A mobilização evidenciou a disposição e a unidade da Classe para 2015. 
O ato reuniu cerca de 400 Auditores Fiscais, entre ativos, aposentados e pen-
sionistas. A ideia central foi externar à sociedade e ao Governo os problemas 
vivenciados pela categoria e pela Receita Federal.

7
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Durante a manifestação, o presiden-
te do Sindicato, Cláudio Damasceno, 
destacou que o órgão está perden-
do protagonismo no que diz respeito 
à política tributária e que, nos últimos 
anos, outras secretarias do Ministério 
da Fazenda passaram a comandá-
-la, deixando de fora quem mais en-
tende do assunto. 
O sindicalista ressaltou ainda a im-
portância do cargo e lembrou que o 
Governo precisa de uma arrecada-
ção forte para o ano que vem, um 
esforço que depende substancial-
mente dos Auditores Fiscais. “Em um 
ano de necessidade de crescimen-
to na arrecadação, como será o de 
2015, estamos dispostos a cumprir as 
metas do Governo, mas queremos 
atenção às nossas demandas”, des-
tacou Damasceno. 
A posição dos Auditores Fiscais no 
ranking remuneratório aferido com 
as Auditorias estaduais também foi 
destaque no ato. O segundo vice-
-presidente do Sindicato, Mário Pinho, 
explicou que “se for feita uma com-
paração da remuneração dos Audi-
tores Federais com a dos Estaduais, os 

Auditores Fiscais amargam a 23ª colo-
cação na posição de salários”. 
Outro ponto nevrálgico é a insatis-
fação da Classe com a demora na 
regulamentação da Indenização 
de Fronteira. A Lei 12.855/13, que ins-
tituiu o adicional, foi sancionada há 
mais de um ano, mas até agora não 
teve efeito prático algum. O Sindica-
to entende que a medida seria um 

instrumento capaz de fixar o Auditor 
Fiscal por mais tempo em localida-
des de difícil provimento, e, assim, 
aumentar o controle e a fiscalização 
contra o contrabando e o descami-
nho no país. 
A Auditora Fiscal Juliana Galvão, de 
Recife(PE), que participou do ato, afir-
mou que a falta de regulamentação 
da indenização foi a questão mais im-
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portante para leva-la a Brasília. “É uma vergonha que uma 
Lei tenha sido criada há um ano e não tenha validade até 
agora. Isso é um descaso com a Classe”, argumentou.
A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 555/06 não 
ficou de fora das reivindicações. Aposentados e Audi-
tores que ainda estão na ativa empunharam cartazes 
pedindo a aprovação do fim da contribuição previ-
denciária de servidores aposentados e dos pensionis-
tas. A proposta está pronta para ser votada no plenário 
da Câmara, porém, o Governo tem trabalhado com a 
base no sentido de impedir que ela seja pautada. 

 X Governo 
Durante o ato, o secretário-executivo do Ministério da 
Fazenda, Paulo Caffarelli, se reuniu com o presidente 
do Sindifisco Nacional e representantes de outras en-
tidades que participaram do movimento. Caffarelli re-
cebeu dos sindicalistas a pauta reivindicatória dos Au-
ditores Fiscais da Receita Federal e do Trabalho. “Além 
da pauta reivindicatória, deixamos também o recado 
ao Governo: os Auditores Fiscais estão se sentindo des-
motivados e desvalorizados e, ao mesmo tempo, indig-
nados com tudo que vem acontecendo na Receita Fe-
deral do Brasil”, disse Cláudio Damasceno. 
Não foram poucos os brados de “2015 começa agora”. 
Resta ao Governo decidir se haverá negociação efeti-
va e cumprimento de acordos, ou se os Auditores terão 
de dar continuidade a atos e outras manifestações.

Em um ano de 
necessidade de 
crescimento na 

arrecadação, como 
será o de 2015, 

estamos dispostos 
a cumprir as metas 
do Governo, mas 

queremos atenção 
às nossas demandas

Claudio Damasceno - Presidente do 
Sindifisco Nacional

9
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A realização do ato em Brasília foi aprovada em 
novembro, durante assembleia do Conselho de De-
legados Sindicais, um dia após o Conaf 2014 (Con-
gresso Nacional dos Auditores Fiscais da Receita), 
em Foz do Iguaçu (PR).

Durante o congresso, cerca de 400 Auditores 
Fiscais foram até a Ponte da Amizade, entre o 
Brasil e o Paraguai, para manifestarem apoio à 
Indenização de Fronteira. A mobilização foi estra-
tegicamente realizada em um local fronteiriço de 
grande movimento.

No grupo estavam, além do presidente do Sindifis-
co Nacional, Cláudio Damasceno, e demais mem-
bros da DEN (Diretoria Executiva Nacional), vários re-
presentantes de Delegacias Sindicais de todo o país.

A indignação dos Auditores Fiscais se consolidou 
através de uma série de discursos levados à popu-
lação também pela imprensa que cobriu o evento. 
Com faixas e cartazes, os cerca de 400 Auditores Fis-
cais fecharam uma das vias que liga a Ponte Inter-
nacional da Amizade a Foz do Iguaçu.

Os sindicalistas fizeram questão de deixar clara 
a urgência de se aprovar o Adicional de Fronteira 
também como forma de valorizar o Auditor Fiscal 
e buscar o fortalecimento da RFB (Receita Federal 
do Brasil).

Profissionais lotados na cidade paranaense re-
clamaram que o quadro de pessoal na Aduana da 
região é insuficiente para a demanda. É imprescin-
dível ainda que o Governo Federal promova ime-
diatamente uma melhora das condições da infraes-
trutura do local de trabalho.

Este é o cenário de quase abandono que o Au-
ditor Fiscal lotado na fronteira enfrenta. Mas, esse 
não é um quadro que a Classe vai permitir que 
continue. A Casa Civil, que analisa a regulamen-
tação da Indenização de Fronteira, e os ministérios 
do Planejamento e Fazenda vão ouvir a voz dos Au-
ditores Fiscais.

O ano de 2014 se encerra com um vergonhoso 
calendário de atraso na implementação do bene-
fício. Até o final do período serão 484 dias, desde 
que a Lei nº 12.855/2013 foi sancionada, sem uma 
sinalização concreta do Executivo sobre quando o 
adicional começará a ser pago.

Fim de ano serviu de aquecimento para 2015
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Acesse nosso site www.sindifisconacional.org.br 
e se informe sobre o roteiro de visitas.

INFORMANDO E
OUVINDO A CLASSE.
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Conaf 2014 aprovou 19 teses 
e 8 alterações estatutárias

Em dois dias de Plenárias deliberativas, os dele-
gados aprovaram 19 teses e 8 alterações esta-
tutárias, muitas com emendas. Foram rejeitadas 

cinco alterações estatutárias, segundo informações 
da secretaria da Mesa Diretora do Conaf 2014. Antes, 
foram aprovadas ainda quatro resoluções e moções, 
além do ato público, que ocorreu no dia 19 de no-
vembro na Ponte Internacional da Amizade, calen-
dário de mobilização da Classe e a Carta de Foz do 
Iguaçu. Os trabalhos foram finalizados às 19h do dia 
21 de novembro.

Entre as propostas de alteração estatutárias cabe 
destacar a aprovação da votação via internet para a 
escolha da nova DEN (Diretoria Executiva Nacional) e 
do Conselho Fiscal Nacional. Segundo o presidente da 
Comissão do Conaf 2014, João Eudes, a regra ainda 

será estudada para ser posta em prática, no entanto, 
pode ter validade já para a próxima eleição. 

O voto pela internet nas eleições para escolha da Di-
retoria Executiva, Conselho Fiscal e outras instâncias é 
uma tendência atual, uma vez que os aparatos tecno-
lógicos estão cada vez mais sendo utilizados para trazer 
mais comodidade aos filiados. No caso do Sindifisco Na-
cional, esta será mais uma alternativa a ser regulamen-
tada pelo CDS (Conselho de Delegados Sindicais).

É importante destacar ainda que só foram à Plenária 
do Congresso as teses temáticas e propostas de altera-
ção estatutárias aprovadas pelos 13 grupos de traba-
lho, responsáveis por uma análise prévia dos textos. An-
tes, as proposições passaram pelo crivo das bases e só 
foram encaminhadas ao congresso as que tiveram pelo 
menos 30% de aprovação nas bases. 
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 X Participação
Participaram do evento 468 de-

legados e 91 observadores. O quó-
rum foi expressivo em todas as vota-
ções, e o envolvimento dos filiados 
se evidenciava nas participações. 
“O evento superou as expectativas 
da organização, a participação foi 
grande do início ao fim em todas as 
questões. O trabalho foi intenso, to-
das as propostas de alteração esta-
tutárias foram apreciadas e o máxi-
mo de teses, o saldo foi muito bom”, 
avaliou João Eudes, presidente da 
Comissão organizadora.  

 X Painel – Reforma 
Tributária, um caminho 
para Justiça Fiscal

Na manhã de quinta-feira (20/11), 
delegados e observadores do Co-
naf (Congresso Nacional dos Audi-
tores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil) 2014 participaram do painel 
“Reforma tributária um caminho 
para a justiça fiscal”, tema central 
do evento. 

A palestra teve como painelis-
tas Flávio Castelo Branco, gerente-

-executivo de política econômica 
da CNI (Confederação Nacional 
da Indústria); James Marins, dou-
tor em direito de Estado pela PUC 
(Pontifícia Universidade Católica) /
SP e professor titular licenciado de 
direito tributário e processual tribu-
tário da PUC/PR; e, Gleisi Hoffmann,  
senadora da República (PT/PR). A 
mesa foi coordenada pelo presi-
dente do Sindifisco Nacional, Cláu-
dio Damasceno. 

Gleisi Hoffmann iniciou o painel 
com um histórico sobre a reforma tri-
butária nos últimos anos. A parlamen-
tar ressaltou as dificuldades para rea-
lizar uma ampla reforma no sistema 
tributário nacional, explicando que é 
“importante e estratégico seguir rea-
lizando alterações pontuais no siste-
ma – reformar de forma fatiada”.

A senadora disse ainda ser “pri-
mordial fortalecer a Receita Fede-
ral e dotá-la de todas as condições 
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para realizar seu trabalho com a 
maior eficiência. Deve-se reforçar 
a fiscalização, especialmente nas 
fronteiras, como em Foz do Iguaçu, 
e utilizar da melhor forma todos os 
recursos humanos e operacionais da 
Receita”, concluiu. 

Em sua explanação, Flávio Caste-
lo Branco enumerou alguns entraves 
tributários identificados pela CNI, en-
tre eles a alta carga tributária, a ele-
vada complexidade do sistema tri-
butário e o privilégio às importações. 
O representante da CNI citou quais 
seriam, na opinião dele, as caracte-
rísticas de um bom sistema tributário: 
neutralidade na alocação de recur-
sos; transparência e simplicidade; e 
proporcionalidade à capacidade 
de pagamento dos contribuintes.

“Uma atitude positiva seria melho-
rar a distribuição da carga tributária 
entre os diversos segmentos produti-
vos, além da isonomia tributária en-
tre os produtos nacionais e os impor-
tados”, afirmou Castelo Branco.

James Marins ressaltou que a tri-
butação é um dos instrumentos que 
o estado tem para a realização de 
políticas públicas, como a distribui-
ção de renda, que tem uma relação 
muito forte com a Justiça Fiscal. “O 
Brasil, infelizmente, é um dos países 
mais injustos em termos de distribui-
ção de renda, o que se reflete em 
injustiça fiscal para os cidadãos e 
para os empresários”, esclarece.

O acadêmico reafirmou a ne-
cessidade de mudanças no siste-
ma e foi enfático ao elogiar a ini-
ciativa do Sindifisco em realizar o 
debate sobre a reforma tributária, 
assunto que deve ser tratado como 
prioritário pelo Governo.

Durante a discussão, Cláudio Da-
masceno voltou a criticar o Refis, pois, 
o programa dá tratamento desigual 
para os contribuintes, sendo ampla-
mente favorável a quem fere a lei.

O lançamento da TV Sindifisco 
foi um dos destaques da cober-
tura jornalística do Conaf 2014. 
A concretização do projeto da 
TV é mais uma inovação da Dire-
toria de Comunicação do Sindi-
cato, que desde o início do ano, 
com o envio de SMS, tem focado 
sua gestão em aproximar, ainda 
mais, a interação entre a Direção 
Nacional, as instâncias deliberati-
vas da entidade e as bases. 

O Conaf 2014 teve uma co-
bertura especial, que além da 
transmissão em tempo real sobre 
tudo que acontecia no Plenário, 
também trouxe para o Auditor 
Fiscal mais informações 
jornalísticas sobre o que 
acontecia nos stands de 
serviços disponibilizados 
pelo Sindicato e o que 
foi preparado pelo Una-
fisco Saúde. 

Do dia 18 ao 21, foram 
ao ar quatro boletins em 
formato audiovisual, às 
10h, 12, 14h30 e 17h, e, 
ao fim do dia, um jornal 

TV Sindifisco

apresentou reportagens sobre o 
dia do Congresso e entrevistas. 

A ideia da transmissão foi le-
var para o Auditor Fiscal, que não 
pode estar no Congresso junto 
com os delegados eleitos, o máxi-
mo de informação de qualidade, 
em tempo real, possibilitando que 
o interessado assistisse ao Congres-
so por celular, tablet ou computa-
dor em casa ou no trabalho. 

Com a transmissão, o filiado 
pode acompanhar todos os de-
bates e as votações. Os vídeos 
estão disponíveis na TV Sindifisco, 
na página do Sindifisco Nacional 
na internet. 



Lei Orgânica Do Fisco
boa para a sociedade,
essencial para o Brasil

JUSTIÇA FISCAL
A VERDADEIRA
SÓ A LOF TRAZ

LOF

Conheça a nova campanha
do Sindifisco para a LOF

Acesse: www.lof.org.br

PROJETO
AUDITOR
VALORIZADO
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Traçando estratégias 
com a base
O diálogo e a interação marcaram a série de visitas 

promovidas pela DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal) às bases em 2014. O Projeto DEN nos Estados as 

diversas visitas da Presidência do Sindicato levaram direto-
res do Sindifisco Nacional a cerca de 50 localidades. O intui-
to Comunicar pessoalmente os Auditores Fiscais de cada DS 
(Delegacia Sindical) sobre os avanços na luta pela Campa-
nha Salarial, implementação da Indenização de Fronteira, 
PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 555, a aprova-
ção da LOF (Lei Orgânica do Fisco), entre outros assuntos.

Somente em agosto, quando os encontros foram ini-
ciados, o presidente do Sindifisco Nacional, Cláudio Da-
masceno, e diretores da DEN, visitaram 10 localidades, 
incluindo Delegacias Sindicais e DRFs (Delegacias da 
Receita Federal) de Ilhéus (BA), Osasco (SP), Mato Gros-
so do Sul, Vitória da Conquista (BA), Guarulhos (SP), Mato 
Grosso, Salvador (BA) e Palmas (TO).

Entre setembro e outubro, diretores da DEN foram a 
14 localidades com o desafio de fazer uma ponte entre 
o trabalho da DEN e os Auditores Fiscais. Os sindicalistas 
estiveram em Delegacias Sindicais e DRFs do Maranhão, 
Piauí, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Durante visita da DEN, filiados do Sindifisco Nacional 
que atuam em Presidente Prudente (SP) trataram de di-
versos assuntos, entre eles a Campanha Salarial, o Bônus 
de Eficiência Institucional e a LOF, dentro do Programa 
de Integração e Valorização do Auditor Fiscal (PIV).

Os participantes demonstraram interesse nas causas 
e apoiaram o engajamento de toda a Categoria para 
alcançar essas conquistas. Uma das diversas sugestões 
apresentadas pelos filiados aos representantes da DEN foi 
a de intensificar a divulgação das propostas da Classe so-
bre Justiça Fiscal. Dentre elas, a do Imposto Justo, que é 
uma iniciativa do Sindicato com o objetivo de informar e 
mobilizar a população brasileira sobre a importância de 
se corrigir, junto ao Congresso Nacional, as irregularidades 
observadas atualmente na tabela do Imposto de Renda.

Em São Paulo, o presidente Cláudio Damasceno vi-
sitou três representações da Receita Federal: a Derat 
(Delegacia da RFB de Administração Tributária), a DRJ 
(Delegacia da RFB de Julgamento) e a Defis (Delegacia 
da RFB de Fiscalização).

Durante as reuniões, Damasceno apresentou as 
ações que estão sendo executadas pela DEN no sen-
tido de reforçar a Campanha Salarial 2014, esclarecer 
dúvidas sobre projetos relacionados a Classe em análise 
pelo Congresso Nacional, além do pagamento de be-
nefícios oriundos de ações no Judiciário.

Além de propiciar um momento de troca de ideias, 
o DEN nos Estados e as visitas do presidente serviram 
também para conhecer um pouco mais sobre a Clas-
se. Por meio de formulários distribuídos durantes os en-
contros, estão sendo colhidas informações importantes 
que ajudarão o Sindicato na luta pela defesa profissio-

nal dos Auditores Fiscais.
Você pode conhecer um pouco mais sobre 

o assunto em reportagem da TV Sindifisco que 
mostra a 1ª etapa da pesquisa feita para traçar 
um perfil dos Auditores Fiscais da Receita Fede-
ral do Brasil. A ideia é ampliar essa pesquisa por 
meio dos questionários que serão aplicados 
durante o Projeto DEN nos Estados em 2015.

A DEN reafirma a importância da participa-
ção de todos os Auditores Fiscais nos encontros. 
O Sindicato conta com a sua colaboração, pois, 
o ano que se aproxima traz um cenário de difi-
culdades na negociação com o Governo Fede-
ral. É fundamental que tenhamos você integra-
do nessa mobilização!
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Conheça mais sobre o 
funcionamento do Conselho 
de Delegados Sindicais

Em continuidade à proposta de apresentar as instâncias 
deliberativas da estrutura sindical dos Auditores Fiscais da 
RFB (Receita Federal do Brasil), a DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) traz para esta edição da revista Integração as 
particularidades do CDS (Conselho de Delegados Sindi-
cais), instância deliberativa do Sindifisco Nacional formada 
pelos presidentes das DS (Delegacias Sindicais). 

O Conselho tem entre suas competências a atribuição 
de avaliar o desempenho da Direção Nacional no cum-
primento das deliberações do Conaf (Congresso Nacio-
nal dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil); 
apreciar o Balanço Patrimonial; o resultado do exercício 
e demais contas de receitas e despesas da entidade; 
propor novas diretrizes para o Sindicato; e participar, em 
conjunto com a DEN, das negociações com a Adminis-
tração e o Governo referentes à Campanha Salarial. To-

das essas as competências estão elencadas no artigo 44, 
do Estatuto do Sindifisco Nacional. 

 X Início dos trabalhos 
A primeira reunião ordinária do CDS deve ocorrer em 

até 60 dias após a posse da DEN e das Delegacias Sin-
dicais. Cabe a Direção Nacional convocar esta primeira 
reunião, que tem como principais trabalhos a eleição da 
Mesa Diretora do Conselho e apreciação de pauta pro-
posta pela DEN. A Mesa Diretora é composta por presi-
dente, 1º e 2º vice-presidentes, secretário geral, e 1º e 2º 
secretários. À Mesa, compete coordenar os trabalhos do 
Conselho e apreciar questões de ordem. 

Nesta gestão a Mesa está com a seguinte composição: 
Raul Chamadoiro Cabadas Filho, da Bahia, presidente; Kurt 
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Comissões

Após a primeira reunião da 
DEN (Direção Executiva Nacio-
nal), do Conselho Fiscal e das 
DS (Delegacias), o CDS (Conse-
lho de Delegados Sindicais) faz 
cumprir o que determina os ar-
tigos 97 e 98 do Estatuto e elege 
a CPO (Comissão Permanente 
de Orçamento e Acompanha-
mento Orçamentário), cuja 
principal tarefa é acompanhar 
a execução orçamentária e 
formular proposta de aprova-
ção ou reprovação para ava-
liação do Conselho.

A escolha dos membros 
ocorre por meio de voto direto 
e aberto, devendo cada dele-
gado presente votar em até três 
candidatos. Os três Auditores 
Fiscais mais votados são eleitos 
titulares e os três seguintes su-
plentes. Neste Biênio 2014/2015, 
a comissão está sob o comando 
de Elias Carneiro (Santos), José 
Jefferson (Manaus) e Clóves 
Francisco Braga (Uberlândia). 
São suplentes Célia Carine Fer-
rarini (Foz do Iguaçu), Leonildo 
Soares Júnior (Espírito Santo) e 
Francisco César (São José do 
Rio Preto).  O mandato coincide 
com os da DEN e das Delega-
cias Sindicais. 

É dever da Comissão Per-
manente de Orçamento orien-
tar os funcionários incumbidos 

pela DEN de formular as nor-
mas de execução orçamentá-
ria no intuito de manter mais 
seguro e transparente os con-
troles internos e a aplicação 
dos recursos disponíveis do Sin-
dicato, conforme preconiza o 
inciso III, art 29 do Regimento 
Interno do CDS 

 X Comissões    
temporárias

A CPO é a única comissão 
permanente do CDS. No entan-
to, sempre que há relevância de 
fatos ou de matérias de interes-
se dos Auditores Fiscais podem 
ser criadas comissões temporá-
rias, formadas por filiados com 
conhecimento sobre o assunto, 
para proceder estudos, execu-
tar tarefas ou investigações. 

Para exemplificar, vale lem-
brar comissões criadas recen-
temente, como a Comissão da 
Pontuação das Localidades, 
Comissão de Remoção, Comis-
são da Desoneração da Folha, 
Grupo de Metas e, por fim, a 
Comissão do Conaf. 

 Ao final dos trabalhos, es-
ses grupos devem apresentar 
o resultado e as sugestões de 
procedimentos recomendados 
para deliberação dos delega-
dos sindicais.

Theodor Krause, de Santa Catarina, 
1º vice-presidente; Dauzley Marques 
de Miranda, de Pernambuco, 2º vice-
-presidente; Roberto Machado Bueno, 
de Rondônia, secretário-geral; Fábio 
Hokumura Pissara, de Mato Grosso, 1º 
secretário; e Gil Marks de Souza, de 
São Paulo, 2º secretário.

No mês de maio de cada ano, é 
prevista a segunda reunião ordinária 
do Conselho, essa voltada para apre-
ciar o balanço patrimonial e o resul-
tado do exercício da DEN. No mês 
de novembro, é realizada a terceira 
reunião ordinária - para deliberação 
sobre a proposta orçamentária do 
exercício seguinte. 

Reuniões Extraordinárias estão es-
tabelecidas no art. 39 do Estatuto do 
Sindicato, que determina que as con-
vocações devem ser publicadas com 
antecedência mínima de dez dias. 
Podem convocar o CDS extraordina-
riamente a Mesa Diretora, a DEN, um 
terço de seus membros ou a unanimi-
dade dos titulares do Conselho Fiscal 
Nacional, com pauta específica sobre 
matéria de sua competência. 

Os delegados devem levar para 
a reunião do CDS as aspirações de 
suas bases e, para isso, sempre que 
forem convocadas as reuniões do 
Conselho, as Delegacias Sindicais 
devem chamar Assembleia Gerais 
com antecedência mínima de cinco 
dias úteis, com a mesma pauta da 
reunião do Conselho. 

As reuniões, tanto extraordinárias 
quanto ordinárias, são instaladas com 
o credenciamento da maioria dos de-
legados. As deliberações são toma-
das com a presença da maioria dos 
delegados credenciados, conforme 
estabelece o §1º do art. 40 do Estatuto. 
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