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EDITORIAL

Integração ganha 
novo conteúdo

Caros Auditores Fiscais,

Nesta primeira edição do Integração desde a eleição da nova DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) do Sindifisco Nacional, a publicação traz 
novidades importantes: a maior delas é a inclusão do Idaap (revista de-
dicada aos filiados aposentados e pensionistas) como parte integran-
te da revista. A partir deste número, as últimas páginas do Integração 
recebem as matérias e reportagens do Idaap. A publicação, agora 
conjunta, terá periodicidade de bimestral.

No que diz respeito às matérias contidas nas próximas páginas, o Inte-
gração inaugura 2016 com uma entrevista com o presidente do Sindifis-
co Nacional, Claudio Damasceno, sobre o resultado da Campanha Sa-
larial da Classe e as expectativas para o triênio 2016/2018 da nova DEN.

A matéria principal desta edição fica por conta da discussão so-
bre os limites do sigilo fiscal. O Sindifisco Nacional está iniciando uma 
série de encontros para discutir a questão e propor, se forem enten-
didas necessárias, mudanças para que o sigilo não seja uma forma 
de ocultar os responsáveis por ilícitos fiscais, e alterações no sentido 
de promover mais transparência nas atividades de fiscalização. 

Por fim, o Integração fala ainda sobre a criação da Frente Parlamentar 
em Defesa do Fisco e traz notas sobre os acontecimentos mais recentes.

O Idaap abre esta edição com uma pequena matéria sobre as ex-
pectativas e planos da nova Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões. Em outra reportagem, a publicação homenageia dois filiados 
centenários e conta um pouco sobre a trajetória dos dois Auditores Fis-
cais. Um alerta sobre o crescimento dos casos relacionados com o vírus 
H1N1 também está nas páginas do informativo, com dicas sobre como 
evitar e tratar a gripe causada pelo vírus.

Este número fala ainda sobre a importância de manter os dados 
cadastrais atualizados, de forma a garantir o contato com o Sindica-
to quando da necessidade de aviso da disponibilidade de recursos 
oriundos de ações judiciais em que o Sindifisco obteve decisões exi-
tosas. Para citar apenas um dos exemplos mostrados na reportagem 
para dar a dimensão do prejuízo que a desatualização cadastral 
por trazer, a comunicação de uma ação em que os valores a serem 
recebidos giram em torno de R$ 60 mil não alcançou 570 filiados.

Boa leitura.
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Entrevista com presidente 
do Sindifisco Nacional, 
Cláudio Damasceno

O presidente do Sindifisco Nacional, Cláudio Damas-
ceno, desde o início da Campanha Salarial, previu 
que o movimento reivindicatório seria um dos mais 

longos da história de luta dos Auditores Fiscais. A mobiliza-
ção teve duração de 12 meses e, finalmente, o acordo com 
a Classe foi fechado. No dia 23 de março, os Auditores Fis-
cais disseram sim à proposta do Governo com 61,57% dos 
mais de 9 mil votos registrados. 

A proposta, segundo o presidente da entidade, trouxe 
avanços importantes, pois permitirá um ganho salarial real 
a todos os Auditores Fiscais, bem como assegurará o forta-
lecimento do cargo. Nesta entrevista, Damasceno comen-

ta o Termo de Acordo e adianta ainda quais 
serão as bandeiras de luta do Sindicato a 

partir de agora. 
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Integração: Como fica a remuneração dos Auditores 
Fiscais a partir do Termo de Acordo assinado com o 
Governo, quais são aos avanços da proposta? 

Cláudio Damasceno – Com a assinatura do Termo de 
Acordo, a remuneração passa a ser dividida em duas 
partes, uma fixa e outra variável. O que era o subsídio, 
passa a se chamar vencimento básico, no mesmo valor, 
e tem o reajuste a partir de 
agosto de 5,5%. 
A parte variável é o chamado 
Bônus vinculado à Eficiência 
Institucional, que para este 
ano ainda terá um valor fixo, 
de R$ 3 mil, de agosto até de-
zembro, e, a partir do próximo 
ano, se torna variável, poden-
do ser um valor maior ou me-
nor que os R$ 3 mil estipulados 
inicialmente. 
Outro avanço significativo 
para os ativos foi a oferta da ta-
bela com nove padrões, antes 
eram 13. Essa alteração permi-
tirá que os Auditores Fiscais te-
nham o maior salário inicial do 
Poder Executivo Federal, além 
da previsão de, no máximo, 14 
anos para alcançar o topo da 
carreira. 

Integração: Como vai ser pago 
o Bônus de Eficiência? 

Cláudio Damasceno – O Bô-
nus de Eficiência será pago 
com base na eficiência da 
Receita Federal do Brasil e seu 
valor será custeado pelas fontes de multas (Fonte 158) e 
mercadorias apreendidas (Fonte 139), ambas do Fundaf 
(Fundo de Desenvolvimento de Atividades de Fiscaliza-
ção), criado em 1972. 
Esses valores serão devidos aos Auditores Fiscais e rate-
ados entre os ativos, aposentados e pensionistas, com 
base nos critérios estabelecidos na eficiência da institui-
ção. Os ativos com tempo de serviço de zero a 12 meses 
no cargo não terão direito ao bônus. Os que tiverem per-
manência de 13 a 24 meses já terão direito a 50%; de 25 a 
36 meses de 75%; a partir do trigésimo sétimo mês o bônus 
será de 100%. 

Para os aposentados, a escada é decrescente. Um Audi-
tor que esteja recém aposentado terá direito a 100% do 
bônus. Mas à medida que a condição de aposentadoria 
for evoluindo, ano após ano, o valor do bônus será redu-
zido, até chegar ao piso mínimo. Nove anos depois do 
afastamento, o valor será 35% do que será pago ao ativo.

Integração: A proposta do Governo acabou com a pari-
dade, como esse ponto vai ser 
tratado pela DEN a partir de 
agora?

Cláudio Damasceno – Em-
bora o Sindicato tenha feito 
toda luta possível na mesa de 
negociação, não se avançou 
na paridade da forma que a 
conhecemos hoje, que existe 
junto com subsídio. De fato, so-
fremos uma mitigação da pa-
ridade e, como eu disse, para 
o recém-aposentado o bônus 
será de 100%, mas à medida 
que a aposentadoria vai se 
solidificando, o valor vai dimi-
nuindo. 
É claro que o Sindifisco não 
deixará de lutar pela parida-
de, essa, inclusive, é uma das 
premissas do Sindicato. Em 
2007/2008, na Campanha Sa-
larial, obtivemos o retorno da 
paridade, que foi uma gran-
de vitória para Classe. Mas, 
no cenário que está posto 
atualmente, não poderíamos 
deixar de reconhecer os avan-
ços que a proposta que nos foi 

apresentada traz. 
Embora a negociação na mesa com Executivo tenha se 
exaurido, o Sindicato continuará a luta pela paridade no 
Legislativo e no Judiciário para que esta situação seja re-
estabelecida. 

Integração: Sobre a pauta não remuneratória, quais são 
os ganhos mais significativos?

Cláudio Damasceno – Desde a década de 90, os Audito-
res Fiscais assistiram a uma centralização do poder deci-
sório na Receita Federal nos cargos de comissão, dos ad-
ministradores das unidades. Tínhamos o MPF (Mandado 

Mesmo diante 
dos avanços 

conquistados, 
ainda há 

mudanças que 
devem acontecer 

em direção 
à definitiva 

valorização do 
Auditor.

Claudio Damasceno - Presidente do 
Sindifisco Nacional
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de Procedimento Fiscal), que foi criado em 1999, e que 
há dois anos, finalmente, conseguimos adaptá-lo e trazer 
de volta como parte da valorização do cargo de Auditor. 
Atualmente não temos mais o Mandado de Procedimen-
to Fiscal, mas sim o Termo de Distribuição de Procedimen-
to Fiscal. Essa era uma luta que o Sindicato vinha travan-
do desde 1999. Mas também tivemos outras bandeiras ao 
longo desses anos, como por exemplo a questão do Re-
gimento Interno. Na década de 1990, o poder decisório 
foi cada vez mais concentrado nos cargos da Administra-
ção e, agora, fruto deste acordo salarial, temos resolvida 
uma situação que já se arrastava por mais de 20 anos. 
A revisão do regimento, que devolve o poder decisório 
para Classe, é sem dúvida, uma das maiores vitórias des-
se movimento reivindicatório. 
Também tem a questão da mudança da nomenclatura 
da carreira. Deixamos de ter a carreira de Auditoria da 
RFB, que gerava muita confusão para quem não é da 
casa, e ficamos denominados como carreira Tributária e 
Aduaneira da Receita Federal. Com a alteração, corrigi-
mos essa atecnia que existia na nomenclatura anterior. 
Outro avanço é o reconhecimento, em lei, da autorida-
de do Auditor Fiscal, além da instituição de garantias e 
prerrogativas para o exercício das atribuições – uma luta 
que estávamos comprometidos desde 2007, através do 

projeto de Lei Orgânica, que é outra bandeira de luta do 
Sindicato. Embora ainda não tenhamos a LOF (Lei Orgâ-
nica do Fisco), que é o mais almejado, esse capítulo de 
garantias e prerrogativas, foi “antecipado” e representa 
mais valorização para o cargo. 

Integração: Depois desses 12 meses de Campanha Sala-
rial, quais são agora as bandeiras de luta do Sindicato?

Cláudio Damasceno – Primeiramente, não podemos di-
zer que a Campanha Salarial acabou, o que tivemos até 
agora foi assinatura de um acordo, ainda falta que o Go-
verno cumpra com sua parte enviando o projeto de lei 
ao Legislativo. Certamente, quando esse projeto chegar 
ao Congresso nacional ainda teremos muitas lutas até 
que ele seja aprovado, não só pelas dificuldades pelas 
quais o país está passando relativas ao ajuste fiscal; mas 
também pelas questões políticas do Parlamento. 
Mas sem dúvida que, mesmo diante dos avanços con-
quistados nesse movimento reivindicatório, ainda há 
muitas mudanças que devem acontecer em direção à 
definitiva valorização do Auditor. Temos a questão do 
acesso imotivado; temos que discutir o controle de ponto 
na Receita Federal; o sigilo fiscal; e a busca da paridade, 
que não vamos abandonar. 

Claudio Damasceno, presidente do Sindifisco Nacional
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Frente Parlamentar em Defesa 
do Fisco: uma iniciativa 
fundamental para o setor
Criada pelo Poder Legislativo Federal, as Fren-

tes Parlamentares são uma grande alavanca 
para debater e melhorar as mais diversas le-

gislações. Regulamentadas pelo ato 69/05, da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados, as Frentes funcio-
nam no espaço físico da Casa. No dia 10 de março, o 
Fisco ganhou sua própria frente. 

Presidida pelo deputado Cabo Sabino (PR/CE), a 
Frente Parlamentar em Defesa do Fisco é uma entida-
de associativa e suprapartidária que tem entre suas 
finalidades promover o aperfeiçoamento da Adminis-
tração Tributária em todas as esferas da federação e 
discutir as condições de trabalho dos agentes, a segu-
rança funcional, o regime previdenciário, o exercício 
das atribuições, a autonomia e as prerrogativas legais 
e constitucionais das autoridades administrativas.

De acordo com o diretor de Assuntos Parlamentares 
do Sindifisco Nacional, José Devanir de Oliveira, a Fren-
te Parlamentar em Defesa do Fisco reconhece a impor-
tância das autoridades fazendárias e tributárias para a 
existência e funcionalidade do Estado, seja no imple-
mento da arrecadação de recursos para a execução 
das políticas públicas ou no combate à sonegação, 
à corrupção e à lavagem de dinheiro. “A Frente veio 
com o propósito de fortalecer a atuação republicana 
dos Auditores Fiscais com vista a defender a indústria 
e o comércio nacional, bem como o emprego dos tra-
balhadores brasileiros”, explica o diretor.

As principais bandeiras da frente são: conseguir a 
aprovação da PEC 186/07, que garante autonomia 

aos Fiscos em todo o País e a Lei Orgânica do Fisco; e 
da PEC 102/15, que vincula o subsídio do Auditor Fiscal 
da Receita Federal a 90,25% da remuneração de mi-
nistro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Questões como reforma tributária, integração de 
informações de contribuintes, reajuste da tabela do 
Imposto de Renda, combate à sonegação e ao con-
trabando e descaminho, e a necessidade de mostrar 
à sociedade o relevante trabalho desenvolvido pelo 
Fisco, ao garantir verbas para o aporte das políticas 
sociais e programas do Estado, são outros importantes 
temas a serem discutidos no âmbito da Frente.

A diretora-adjunta de Assuntos Parlamentares, Ma-
íra Giannico, conta que a instalação de uma Frente 
do Fisco era uma demanda antiga da categoria e, 
desde o ano passado, essa iniciativa vinha sendo dis-
cutida com o deputado Cabo Sabino – experiente 
na atuação junto a Frentes parlamentares de outras 
categorias. O deputado apoiou a ideia desde o iní-
cio das conversas. “Ele entendeu que seria um impor-
tante passo para a representatividade dos Auditores 
Fiscais no Congresso Nacional e aceitou liderar essa 
ação em parceria com o Sindifisco Nacional e outras 
entidades do Fisco”, diz a diretora. 

Maíra acredita que com uma Frente atuante, a co-
municação entre parlamentares e Auditores Fiscais 
será fortalecida e permitirá uma discussão mais am-
pla dos assuntos relativos à administração tributária, 

232 DEPUTADOS

INSTALADA EM 10 DE MARÇO,

A FRENTE EM DEFESA
DO FISCO REÚNE
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aduaneira e previdenciária dentro do Parlamento. 
“Isso facilitará o encaminhamento e a aprovação de 
matérias de interesse da categoria e também do pró-
prio Estado, pois os Auditores Fiscais têm muito a con-
tribuir”, ressalta Maíra Giannico. 

O presidente da Frente, Cabo Sabino, explica que 
essa congregação entre deputados e sociedade para 
discutir o funcionamento da administração tributária 
no Brasil, entre outros temas relevantes ao setor, servi-
rá para debater o fortalecimento das administrações 
tributárias da União, dos estados, dos municípios e do 

Distrito Federal. “Por meio dessa iniciativa, a agenda 
tributária nacional e as reivindicações dos agentes de 
todos os Fiscos serão expostas e trabalhadas”. O par-
lamentar ressalta ainda a necessidade de envolver os 
estados nesses debates por meio da realização de au-
diências públicas regionais.

Outros deputados parceiros do Sindifisco Nacional 
também comporão a Mesa Diretora da Frente, tais 
como: Luiz Carlos Hauly (1º vice-presidente), Gilberto 
Nascimento (2o vice-presidente), Arnaldo Faria de Sá 
(3º vice-presidente), Paulo Freire (1º secretário), Miro 
Teixeira (2º secretário), Geovânia de Sá (3ª secretária), 
Raimundo Gomes de Matos (1º tesoureiro), Paulo Tei-
xeira (2o tesoureiro), Simone Morgado (coordenadora 
da Região Norte), Pompeo de Matos (coordenador 
da Região Sul), Delegado Waldir (coordenador da 
região Centro-Oeste), Pastor Eurico (coordenador da 
Região Nordeste) e Major Olímpio (coordenador da 
Região Sudeste).

A Frente trabalhará ainda, a valorização do traba-
lho do Auditor Fiscal da Receita Federal e mostrar a im-
portante atuação da Classe em diversos setores, como 
por exemplo, na garantia do pagamento das aposen-
tadorias do Instituto Nacional do Seguro Social.

Deputado Cabo Sabino (PR/CE), presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa do Fisco

9
FRENTE PARLAMENTAR





11
FRENTE PARLAMENTAR

REPENSANDO OS LIMITES
DO SIGILO FISCAL

A intimidade e a proteção à vida pri-
vada do cidadão brasileiro são ga-
rantias expressas na Constituição 

Federal. Esses preceitos funcionam como 
uma barreira que busca coibir a prática de 
abusos – tanto individual quanto coletiva-
mente – e garantir que cada um tenha 
a liberdade de fazer as próprias es-
colhas. Quando essas escolhas 
afrontam a lei e mesmo a 
Constituição, no entan-
to, surgem inúmeras 
situações que aca-
bam por colocar, na 
mesma balança, as 
garantias individuais 
e os interesses coleti-
vos. Qual lado deve 
pesar mais?

11
SIGILO FISCAL
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Essa dicotomia é vivenciada diariamente pelos pro-
fissionais responsáveis pela arrecadação de impostos 
e pela fiscalização de ilícitos contra o Fisco. Grande 
parte das investigações policiais que ganham desta-
que no País, a exemplo das recentes operações Lava 
Jato e Zelotes, por muitos vistos como “da Polícia Fe-
deral”, tem origem em um minucioso trabalho técnico 
de Auditores Fiscais, que identificam as fraudes, apli-
cam sansões e subsidiam a atuação policial e judici-
ária. A relevância desse trabalho para a RFB (Receita 
Federal do Brasil) e para toda a Nação, contudo, pa-
rece ser inversamente proporcional ao seu reconheci-
mento perante a sociedade.

Parte disso se deve, exatamente, ao aparato legal 
que blinda dados fiscais. Ao mesmo tempo em que 
ajuda o indivíduo a ter a intimidade preservada, o si-
gilo fiscal pode comprometer a transparência e con-
trariar o interesse público, no que diz respeito à justi-
ça fiscal e à isonomia tributária. Neste cenário, surge 
uma importante discussão que vem sendo travada 
por diversas instituições: quais os reais limites do sigilo 
fiscal?

Atenta ao fato, a DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal) do Sindifisco Nacional decidiu ampliar o debate 
e levar o tema aos quatro cantos do País, por meio 
de seminários regionais que terão como ponto de 
partida a capital Recife, em Pernambuco. No dia 11 
de maio de 2016, Auditores Fiscais, professores, juris-
tas e representantes do Governo e da sociedade civil 
se reunirão para discutir a fundo o sigilo fiscal. “A res-
ponsabilidade da Receita Federal do Brasil é proteger 
o sigilo, mas qual o alcance disso?”, indaga Rogério 
Calil, secretário-geral do Sindifisco, e um dos coorde-
nadores da iniciativa.

O representante da DEN explica que é preciso es-
tabelecer os “marcos reais do sigilo fiscal” para que 
haja clareza, do ponto de vista legal, em relação às 
ações da Receita Federal que podem – e devem – ser 
divulgadas. “Dessa forma, conseguiremos uma maior 
legitimação da atuação dos Auditores Fiscais perante 
toda a sociedade”, afirma Calil.

 X Legislação
A DEN acredita que os seminários servirão de base 

não apenas para a uma definição mais apurada dos 
limites do sigilo, mas, também, para a proposição de 
alterações normativas que redimensionem a prote-
ção a dados fiscais de forma a dar a segurança ne-
cessária à privacidade do cidadão e a transparência 

demandada pela sociedade. “É necessário repensar 
nossas leis nesse sentido”, defende o presidente do 
Sindifisco, Cláudio Damasceno. O dirigente observa 
que, em outros países, a lei delimita um alcance bem 
menor do sigilo fiscal em casos de investigação na 
área tributária, especialmente quando relacionada 
à corrupção. “Em situações mais sérias, a divulgação 
chega a ser uma regra. No Brasil, sequer é exceção”.

O resguardo das informações fiscais não está ex-
pressamente previsto na Constituição brasileira, mas 
é fruto das garantias individuais constantes do artigo 
5º da Carta Magna. “São invioláveis a intimidade, a 
vida privada, a honra e a imagem das pessoas”, diz o 
texto. Aliado a isso, o CTN (Código Tributário Nacional) 
proíbe, no artigo 198, a divulgação das informações 
fiscais obtidas pela Fazenda Pública, salvo quando 
solicitado por autoridades judiciárias – em caso de in-
vestigação criminal – ou por órgãos da Administração 
Pública, mediante instauração de processo adminis-
trativo.

Outro dispositivo legal, que regulamentou o Impos-
to de Renda (Decreto 3.000/1999), impede a divulga-
ção de dados relacionados à “situação econômica 
ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e 
sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou ati-
vidades”. Diante disso, a Receita Federal lançou, em 

A responsabilidade 
da Receita Federal 
do Brasil é proteger 
o sigilo, mas qual o 

alcance disso?

Rogério Calil, secretário-geral 
do Sindifisco
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outubro de 2011, o Manual do Sigilo Fiscal, que traz 
orientações quanto ao tratamento adequado e se-
guro, por parte dos Auditores Fiscais e servidores, dos 
dados sigilosos. O documento deixa clara a proibição 
de divulgação à sociedade, por qualquer meio, das 
informações fiscais de contribuintes e alerta quanto 
à previsão de sanções penais, civis e administrativas 
pelo vazamento de dados.

A rigidez das normas, a despeito da necessidade de 
proteção das informações sobre a vida privada e os 
hábitos de consumo do cidadão, é contestada una-
nimemente pela base dos Auditores Fiscais. “Muitas 
vezes, interessa à sociedade saber que determinado 
contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, 
sofreu uma autuação da Receita Federal, seja por so-
negação de impostos ou por qualquer outra infração 
à legislação tributária”, ressalta Cláudio Damasceno.

Além de estar em conformidade com o princípio 
da justiça fiscal, a divulgação da autuação do Fisco 
– ainda que de forma sintetizada e com a devida ex-
posição de motivos – seria condizente com o princípio 
da livre concorrência. Isso porque a inadimplência 
permite que grandes sonegadores pratiquem preços 
baseados na redução indevida de tributos. A prática 
ilegal é capaz de influenciar negativamente as políti-
cas públicas e, em última análise, aumentar a carga 
tributária dos demais contribuintes.

Em situações 
mais sérias, a 

divulgação chega 
a ser uma regra. 

No Brasil, sequer é 
exceção

Claudio Damasceno, 
Presidente do Sindifisco

Uma publicidade controlada e dentro da legalida-
de poderia manter em segredo as transações comer-
ciais dos investigados, sem ocultar o importante papel 
da RBF e do Auditor Fiscal em prol da sociedade. Essa 
transparência das ações fiscalizatórias e de repressão, 
portanto, deverá ser o norte das discussões propostas 
pela DEN nos seminários regionais. “A sociedade me-
rece saber o que está sendo feito pela Receita Fede-
ral”, pontua Claudio Damasceno.

A programação da Diretoria que busca enriquecer 
o debate em torno do sigilo fiscal e propor a adoção 
de medidas voltadas à valorização dos Auditores será 
extensiva às cinco regiões geográficas do País. Depois 
de passar pela cidade de Recife (PE), no Nordeste, o 
próximo destino será a Região Norte, com a realiza-
ção de seminário em Manaus (AM), previsto para o 
dia 9 de junho. As regiões Sul e Sudeste também serão 
contempladas nos próximos meses – ainda sem data 
definida – e, para encerrar o ciclo de discussões, será 
realizado um grande evento nacional em Brasília (DF), 
inicialmente previsto para o início de 2017.
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 X Evento Internacional
Nos dias 6 e 7 de abril, o Sindifisco Nacional parti-

cipou do Seminário Internacional Aduana do Século 
XXI, em Buenos Aires, na Argentina, organizado pela 
Frasur (Federação de Arrecadação Fiscal e Adua-
neira do Mercosul). O evento reuniu autoridades e 
representantes de instituições tributárias de sete pa-
íses da América Latina para debater temas relacio-
nados ao comércio internacional, controle de fron-
teiras e narcotráfico. O Sindicato foi representado 
pela diretora de Relações Internacionais e Intersindi-
cais, Juliana Simas de Macedo, que apresentou um 
painel intitulado “Agilização do Comércio Exterior”.

 X Fim da Mobilização
A Classe confirmou o fim do estado de mobiliza-

ção na Assembleia Nacional realizada no dia 5 de 
abril, por meio da qual também decidiram pela de-
sinstalação do CNM (Comando nacional de Mobili-
zação. A decisão teve 76,03% dos votos apurados em 
77 DS (Delegacias Sindicais) e seis representações. 
Na mesma Assembleia, a Classe também disse sim, 
com 93,14% dos votos, à Moção de Reconhecimento 
aos Auditores Fiscais que ajuizaram suas ações de 
entrega de cargos em defesa da Receita Federal e 
em prol das justas reivindicações da categoria.

 X Contra o PLP 257/16
Os meses de março e abril foram marcados por inten-

sa atividade parlamentar para impedir a aprovação 
do PLP (Projeto de Lei Complementar) 257/16, proposi-
ção que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê 
um plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal, 
além de medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal e, 
em contrapartida, exige medidas severas contra os ser-
vidores públicos em geral. A Diretoria de Assuntos Parla-
mentares disponibilizou todo material necessário para 
realização do trabalho nas bases no site do Sindicato. 
Além de facilitar a comunicação com os parlamenta-
res, a ideia teve como objetivo uniformizar o trabalho 
em todo o país. 

 X Futuro do Cargo
No dia 12 de abril, grupo de trabalho responsável por 

pensar o futuro do cargo de Auditor Fiscal da RBF (Re-
ceita Federal do Brasil) apresentou à DEN o resultado do 
intenso trabalho técnico que começou a ser pensado 
em fevereiro de 2015, como forma de nortear as futu-
ras ações do Sindifisco Nacional, por meio da leitura e 
interpretação das mudanças políticas, econômicas e 
socioambientais ocorridas no País. O trabalho, que faz 
parte do projeto “O futuro do Cargo”, é faz parte de uma 
estratégia de elaboração de cenários possíveis para an-
tecipar eventuais situações que poderiam surpreender 
o Sindicato e comprometer a valorização do cargo de 
Auditor Fiscal.

 X Grampos Telefônicos
Em virtude da divulgação de conversas telefônicas 

reveladas pelo juiz Sérgio Moro, na noite do dia 16 de 
março, citando a Receita Federal do Brasil em investi-
gações em curso, o Sindifisco Nacional divulgou uma 
nota à imprensa reforçando que a Receita Federal e 
os Auditores Fiscais agem institucionalmente, investi-
gando o que precisa ser investigado sem perseguir ou 
beneficiar quem quer que seja. A Receita Federal do 
Brasil e os Auditores Fiscais são internacionalmente re-
conhecidos como parte de um órgão de excelência 
do serviço público federal.

 X Reforma Tributária
No dia 31 de março, o Sindifisco Nacional partici-

pou de reunião com o presidente da Comissão Es-
pecial da Reforma Tributária, deputado Hildo Rocha 
(PMDB-MA), e com o deputado André Moura (PSC-
-SE), relator da matéria no colegiado, oportunidade 
em que o presidente do Sindicato, Cláudio Damasce-
no, apresentou o posicionamento da entidade com 
relação ao tema e ofereceu sugestões elaboradas 
pela entidade, defendidas desde 2013, na busca por 
reformas na legislação tributária que promovam uma 
tributação mais justa.

ACONTECEU
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Destaque

Nova Diretoria de Aposentadoria 
busca novas conquistas para Classe

Em 2016, a DEN (Diretoria Executiva Nacional) ganhou 
um novo comando e os Auditores Fiscais Nélia Cruvinel 
Resende e José Castelo Branco Bessa Filho assumiram os 
cargos de diretora e diretor-adjunto da Diretoria de Apo-
sentadoria e Pensões, respectivamente, para o mandato 
de 3 anos. De acordo com eles, será dada continuida-
de aos projetos já iniciados nas gestões anteriores, assim 
como o acompanhamento de PL (Projeto de Lei), ações 
judiciais, entre outros tipos de orientações. Mas há espa-
ço para novidades, em especial, ações que buscam es-
treitar laços com aqueles que se dedicaram com afinco 
ao exercício da profissão.

A partir desta gestão, a Diretoria de Aposentadoria 
e Pensões do Sindifisco Nacional passa a trabalhar em 
colaboração com outras, como a de Assuntos Parlamen-
tares, a de Assuntos Técnicos e a de Assuntos Jurídicos. 
O objetivo é acompanhar questões em setores diversos, 
dando um enfoque direto para o público aposentado e 
pensionista. Uma ação crucial será a implementação de 
estratégias que reativem a integração e a congregação 
entre os filiados. Para isso, serão promovidos, ao longo do 
período, três Encontros Regionais de Aposentados e Pen-

Diretoria de Aposentadoria e Pensões tem novo comando: antigas demandas serão mantidas, 
enquanto estratégias de integração serão lançadas 

sionistas, além do tradicional Encontro Nacional de Apo-
sentados e Pensionistas, previsto para 2018. Além desses, 
deve ocorrer ainda no segundo semestre deste ano um 
seminário para discutir estratégias para a Classe.

Luta antiga da Classe, a PEC 555/06 se mantém na 
pauta de reivindicações e será acompanhada de perto 
pela Diretoria. O texto encontra-se pronto para ir ao Ple-
nário da Câmara dos Deputados há mais de cinco anos, 
no entanto, sem haver deliberação. Para levantar forças 
em busca da aprovação do texto, uma estratégia seria 
trabalhar em parceria com as principais entidades sindi-
cais na intenção de pautar a matéria em tempo recorde 
no Congresso Nacional. Uma das ações previstas para 
isso seria um Ato público, com participação em massa 
dos filiados.

Também não serão esquecidos os pleitos relativos ao 
parâmetros de remuneração paritária de 90,25% ao salá-
rio de ministro do Supremo Tribunal Federal, previstos na 
Proposta de Emenda à Constituição 102/15, bem como a 
PEC 443/09, a diversificação de doenças previstas na lei 
para garantia de aposentadoria por invalidez, o acom-
panhamento de precatórios e RPVs.

Nélia Cruvinel integrou o grupo 
que ajudou a elaborar a Consti-
tuinte de 1988. Em 1990, já integra-
va a DEN, onde permaneceu por 
seis anos. Entre 2008 e 2015, foi da 
Diretoria de Aposentadoria e Pen-
sões da DS (Delegacia Sindical) 
Goiânia. 

José Castelo Branco Bessa Filho foi 
diretor do Sindifisp/CE (Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais da 
Previdência Social no Ceará) e ex-
-diretor de Assuntos Parlamentares 
(2013-2015).
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Homenagem

Sindifisco Nacional homenageia 
Auditores Fiscais centenários 

O Sindifisco Nacional prestou homenagem aos Au-
ditores Fiscais Adolpho Pereira (Juiz de Fora/MG) e Abí-
lio Neiva (Floriano/PI), que no primeiro trimestre deste 
ano completaram 100 anos de vida. Para felicitá-los, o 
Sindicato enviou salva e botton aos dois com o inten-
to de demonstrar o reconhecimento da entidade aos 
cidadãos que honraram a Receita Federal do Brasil. 

A placa de Adolpho Pereira foi entregue pela DS (De-
legacia Sindical) de Juiz de Fora durante a realização 
de sua festa de aniversário. 

O Auditor nasceu no interior de Minas Gerais, na cida-
de de Astolfo Dutra. Com menos de um ano de idade, 
mudou-se para o município de São João Nepomuceno. 
Aos 14 anos, começou a trabalhar como garçom em 
uma leiteria da cidade. Dois anos mais tarde, passou a 
trabalhar em uma fábrica de tecidos da cidade, onde 
permaneceu por 11 anos, até ingressar na Estrada de 
Ferro Leopoldina.

Pela Leopoldina, prestou serviços em várias cidades, 
inclusive em Guarani, onde em 1949, incentivado pelo 
amigo e Coletor Federal Osvaldo de Abreu prestou con-
curso para Escrivão de Coletoria. Em 1950, foi nomeado 
e passou a residir em Itambacuri, também em Minas Ge-
rais, onde ficou até, aproximadamente, 1970, quando foi 
transferido para Teófilo Otoni, após receber ordem para 
fechar a Coletoria de Itambacuri. Exerceu os cargos de: 
Coletor Federal, Exator Federal e Controlador da Recei-
ta Federal.

Na cidade de Teófilo Otoni, foi requisitado para insta-
lar a DRF (Delegacia da Receita Federal) de Governa-
dor Valadares, em virtude da criação da Secretaria da 
Receita Federal. Na unidade, chefiou a sessão de Ativi-
dades Especiais e lá permaneceu até 1980, quando se 
aposentou.

Já Abílio Neiva recebeu sua placa comemorativa 
das mãos do presidente da DS/Piauí, Stanley Sampaio 
de Araújo, em sua casa. A visita ao aniversariante ain-
da teve a presença do delegado da Receita Federal de 
Floriano, Auditor Fiscal Jahelton Soares da Silva. 

Também participaram da entrega, o Auditor Fiscal 
Marcos Vinicius de Lima Barros; a Analista Tributária da 
Receita Federal do Brasil, Ana Mirian Ribeiro Costa Ca-

valcante (sobrinha do homenageado); e o filho do apo-
sentado, Adelmar Neiva. 

A trajetória de Abílio Neiva no serviço público fe-
deral começou ainda na época das Coletorias ten-
do trabalhado em Uruçuí, Barão de Grajaú (MA), São 
João dos Patos (MA), Corrente, São João do Piauí, fi-
nalmente, em Floriano (PI). Nessa última localidade, 
trabalhou com afinco, tendo conseguido junto ao de-
legado Aldir Mosca de Fortaleza-CE, os recursos ne-
cessários para a construção da atual sede da Receita 
Federal na cidade. 

A DEN continuará as homenagens àqueles que al-
cançaram essa marca expressiva como um símbolo 
do reconhecimento e do apreço da entidade aos que 
tanto contribuíram para a construção do respeito e da 
importância do cargo do Auditor Fiscal.
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No Site

Atualização cadastral evita prejuízos 
ao filiado e o mantém informado

Ronaldo é afilhado de um Auditor Fiscal da Recei-
ta Federal do Brasil (RFB) e mora em Goiânia. Há al-
gum tempo ele tenta encontrar o padrinho, Maurício, 
mas seus esforços sempre terminavam com o mesmo 
resultado: buscas em vão. Sem encontrar vestígio do 
Auditor aposentado nas redes sociais e sem um telefo-
ne para matar as saudades, Leandro enviou um email 
para a Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pen-
sões do Sindifisco com a esperança de conseguir um 
contato do padrinho, que, segundo ele, devia estar 
com 78 anos.

Para regalo de Ronaldo, a Diretoria possuía o ca-
dastro recente do senhor Peterson e conseguiu colo-
car os dois em contato.

Outra mostra da relevância em manter os cadastros 
sempre atuais é que o último levantamento realizado 
apontou que aproximadamente 650 pessoas deixa-
ram de ser informadas das atividades do Sindicato. 
Por conseguinte, não ficam sabendo das campanhas, 
votações, e outras atividades. A falta de atualização 
dos cadastros implica também na ausência de infor-
mações sobre ações judiciais. 

O Departamento Jurídico registrou, por exemplo, 
que “o número de correspondências devolvidas refe-
rentes à ação de execução do reajuste de 3,17% (MS 
3901) foi de aproximadamente 570. Seja por insufici-
ência no endereço ou porque o filiado simplesmen-
te não o atualizou. Sendo assim, estas pessoas ainda 
não receberam o montante financeiro proveniente da 
ação judicial.”

Para se ter uma ideia do prejuízo a que estão sujei-
tos esses filiados, somente no Mandado de Segurança 
3901, os valores giram em torno de R$ 60 mil por exe-
quente. Na nova ação de execução, mais ou menos 
300 pessoas não foram localizadas. Segundo o depar-
tamento, há diversos valores nesta Ação Ordinária e 
eles variam entre R$ 4 mil e R$ 30 mil. Porém ainda não 
foi ajuizada nenhuma execução referente a ela.

A Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões 
ressalta que é muito importante que aposentados e 
pensionistas filiados atualizem periodicamente os seus 
cadastros para que o Sindifisco os mantenha informa-

dos sobre as ações judiciais. Para atualizar os dados 
junto à entidade, basta acessar o site do Sindicato 
(www.sindifisconacional.org.br) e clicar sobre o menu 
Filiado>Cadastro>Atualização Cadastral. 

Veja como atualizar os dados de filiados 
falecidos:

- No caso de haver inventário, os herdeiros devem 
enviar ao departamento de Cadastro do Sindifis-
co Nacional o termo de inventariante, o endere-
ço, telefones e e-mails do mesmo.

- Se não houver inventário, deve-se enviar ao de-
partamento de Cadastro do Sindifisco Nacional 
uma declaração, com firma reconhecida, infor-
mando quem são os herdeiros ou sucessores e 
uma procuração nomeando apenas um deles 
como representante.

Para mais esclarecimentos: 
www.sindifisconacional.org.br

No caso de pensionistas não filiados, herdeiros e 
sucessores – considerando que o Sindicato não os re-
presenta juridicamente – é necessário atualizar as in-
formações do filiado falecido junto ao Departamento 
de Cadastro para   eventuais contatos sobre ações 
em andamento.
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Bem-Estar

H1N1: cuidados básicos e prevenção

Um surto fora de época do vírus Influenza A, conhe-
cido como H1N1 e gripe suína, está assustando várias 
regiões do país e registrou, até o mês de março, 46 
mortes. De acordo com o Ministério da Saúde, no três 
primeiros meses do ano, foram registrados 305 casos. 

Os idosos integram um dos grupos de risco e po-
dem desenvolver complicações devido à influenza A. 
Assim como é transmitida a gripe comum, o H1N1 tam-
bém pode se disseminar por meio de tosse ou espirros 
das pessoas infectadas. Há ainda a situação em que 
a infecção ocorre quando uma pessoa saudável toca 
objetos que estão contaminados com os vírus e de-
pois passa a mão na boca ou no nariz.

Como identificar - Os sintomas da gripe H1N1 são si-
milares aos sintomas da gripe comum. O doente pode 
manifestar febre, tosse, garganta inflamada, dores no 
corpo, dor de cabeça, calafrios e fadiga. Em casos 
mais graves, a doença evolui com pneumonia e falên-
cia respiratória. O período de incubação dura de um 
a quatro dias. Após 24 horas, já é possível sentir alguns 
dos sintomas, que podem durar até dias.

Como se cuidar - O tratamento dos sintomas da 
influenza sem complicações deve ser realizado com 
medicação sintomática, hidratação, antitérmico, ali-
mentação leve e repouso. Nos casos com complica-
ções graves, são necessárias medidas de suporte in-
tensivo. Uma das principais complicações da influenza 

são as infecções bacterianas secundárias, prin-
cipalmente as pneumonias. Em caso de com-
plicações, o tratamento deve ser específico. O 
Ministério da Saúde alerta que é fundamental 
procurar atendimento nas unidades de saúde, 
para que haja identificação precoce dos riscos 
e diminuir as chances de agravamento da do-
ença.

Prevenção - Apesar do alto risco de con-
taminação, se tomados alguns cuidados, a 
possibilidade de contágio pode ser facilmen-
te minimizada. Entre as recomendações bási-
cas, estão evitar locais fechados e com grande 
concentração de pessoas, lavar as mãos com 
frequência, e não compartilhar objetos de uso 
pessoal, como copos ou garrafas. Vale ressaltar 
que além das dicas para se prevenir, a forma 
mais eficaz de combater o vírus é a vacinação 
anual contra a gripe. 

O Plano Unafisco Saúde oferece a imunização aos 
filiados que fizeram adesão ao plano Premium. Com 
a antecipação do surto da gripe em algumas loca-
lidades do país, a administração do Plano acelerou 
os esforços para concluir as negociações com a rede 
credenciada e ofertar opções de atendimento com a 
maior brevidade possível aos beneficiários. 

Para utilizar o serviço, basta procurar uma das clí-
nicas credenciadas em várias regiões do país. Nas 
localidades onde não houver essa opção, o Plano 
reembolsará o beneficiário Premium, no limite de até 
R$ 110, caso ele decida pela imunização por meio da 
vacina gripe trivalente (H1N1, H3N2 e Yamagata), e R$ 
120, se utilizada a vacina gripe quadrivalente (H1N1, 
H3N2, Victoria e Yamagata). Vale destacar que o re-
embolso ocorrerá mediante apresentação de nota 
fiscal contendo valor e descrição da vacina aplicada.

Para ter acesso à lista de clínicas credenciadas 
pelo plano ou mesmo tirar alguma dúvida basta aces-
sar o “Fale Conosco” do site do Unafisco Saúde (www.
unafiscosaude.org.br). 

Informações do Ministério da Saúde e do Unafisco 
Saúde



CLASSE INFORMADA
É CLASSE FORTE

O boletim informativo da DEN 
teve seu design reformulado, 
está mais moderno e organi-
zado para levar ainda mais in-
formações aos filiados. Você 
continuará recebendo nosso 
boletim periodicamente em 
seu e-mail. 

A NEWSLETTER DO SINDIFISCO NACIONAL ESTÁ DE CARA NOVA!

INFORMA



O Sindifisco promoverá uma série 
de seminários para discutir o limite 

do sigilo fiscal no Brasil.

As datas de inscrição e a 
realização dos seminários serão 

divulgadas em nosso site.

Mantenha-se informado acessando 
www.sindifisconacional.org.br.

Projeto O Futuro do Nosso Cargo – Seminários
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