


EM BREVE!

 MODERNO

INFORMATIVO

FÁCIL DE NAVEGAR

ESTÁ CHEGANDO O
NOVO SITE DO SINDIFISCO

PROJETO
COMUNICAR 
E INTEGRAR 
2016/17

SINDIFISCO NACIONAL
MODERNIDADE A SERVIÇO DA CLASSE.



3
EDITORIAL

Enquanto a 
comunicação 
se adapta à 

tecnologia e se 
torna mais atual, 
a DEN também 
mira o futuro, 

realizando estudos 
e projetando 

cenários que visam 
à valorização dos 
Auditores Fiscais 
no longo prazo.

Comunicação e 
responsabilidade

Caros Auditores Fiscais,

O Sindifisco Nacional tem se mantido atento às notícias relacionadas 
ao cargo e à atividade dos Auditores Fiscais veiculadas na imprensa. 
Essa vigilância constante vem permitindo que informações equivoca-
das, ofensiva ou potencialmente prejudicial à imagem da categoria ou 
do Sindicato sejam corrigidas no prazo mais curto possível.

A reportagem especial desta edição traz à tona o debate em tor-
no da retratação e do direito de resposta previstos na Lei 13.888/15. A 
matéria apresenta uma série de episódios em que foi necessária a in-
tervenção do Sindicato para garantir a defesa da Classe, num cenário 
de grande difusão e compartilhamento de informações incorretas, es-
pecialmente no ambiente virtual. Munido da lei, o Sindifisco tem con-
seguido importantes retratações, sem abrir mão do cultivo contínuo de 
um bom relacionamento com os veículos de comunicação.

E por falar em informação, preparamos uma reportagem que mostra 
os esforços da DEN (Diretoria Executiva Nacional) em levar aos Audito-
res Fiscais uma comunicação cada vez mais moderna e interativa, com 
o aprimoramento do site do Sindicato, a retomada dos informativos im-
pressos, a otimização das redes sociais e a ampliação da cobertura da 
TV Sindifisco: novidades que vão trazer uma aproximação ainda maior 
entre a entidade e os filiados.

Enquanto a comunicação se adapta à tecnologia e se torna mais 
atual, a DEN também mira o futuro, realizando estudos e projetando 
cenários que visam à valorização dos Auditores Fiscais no longo prazo. 
Como estaremos nos próximos 15 anos? Um conjunto de possíveis res-
postas foi delineado pela equipe do projeto Futuro do Cargo do Sindi-
fisco Nacional, que também ganha destaque nesta edição.

E de olho num futuro mais próximo, o Integração entrevista o presi-
dente da Comissão Organizadora do Conaf, eleito no dia 27 de julho. O 
Auditor Fiscal Mário Pinho fala das expectativas em relação ao Conaf 
2017 e adianta que assumirá o desafio de ampliar a pauta de debates 
para além das questões estatutárias. Vale a pena conferir!

Boa leitura.



IntegraçãoIntegraçãoExpediente e Direção
Integração é uma publicação da Diretoria Executiva 
Nacional do Sindifisco Nacional (Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil).

Diretoria do Sindifisco Nacional
Presidente: Cláudio Márcio Oliveira Damasceno; 
1º Vice-Presidente: Maria Cândida Capozzoli de 
Carvalho; 2º Vice-Presidente: Luiz Henrique Behrens 
Franca(Duick); Secretário-Geral: Rogério Said Calil; 
Diretor-Secretário: Pedro Egídio Alves de Oliveira; 
Diretor de Administração e Finanças: Albino Dalla 
Vecchia; 1º Diretor-Adjunto de Administração e 
Finanças: Cesar Araujo Ramos; 2º Diretor-Adjunto 
de Administração e Finanças: Cloves Francisco 
Braga; Diretor de Assuntos Jurídicos: Sebastião Braz 
da Cunha dos Reis; 1º Diretor-Adjunto de Assuntos 
Jurídicos: Carlos Rafael da Silva; 2º Diretor-Adjunto de 
Assuntos Jurídicos: Sergio Santiago da Rosa; Diretor 
de Defesa Profissional: Daniel Saraiva Magalhães; 1º 
Diretor-Adjunto de Defesa Profissional: Dagoberto 
da Silva Lemos; Diretor de Estudos Técnicos: Wagner 
Teixeira Vaz; 1º Diretor-Adjunto de Estudos Técnicos: 
Edison de Souza Vieira; Diretor de Comunicação 
Social: Pedro Delarue Tolentino Filho; Diretor-Adjunto 
de Comunicação: Mário Luiz de Andrade; Diretora 
de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Nélia 
Cruvinel Resende; Diretor-Adjunto de Assuntos de 
Aposentadoria e Pensões: José Castelo Branco Bessa 
Filho; Diretor do Plano de Saúde: Roberto Machado 
Bueno; Diretor-Adjunto do Plano de Saúde: 
Agnaldo Neri; Diretor de Assuntos Parlamentares: 
José Devanir de Oliveira; Diretora-Adjunta de 
Assuntos Parlamentares: Maíra Giannico; Diretora 
de Relações Internacionais e Intersindicais: Juliana 
Christina Simas de Macedo; Diretora de Defesa da 
Justiça Fiscal e da Seguridade Social, de Políticas 
Sociais e de Assuntos Especiais: Assunta Di Dea 
Bergamasco; Diretor Suplente: Genidalto da Silva 
Paiva; Diretor Suplente: Luiz Gonçalves Bomtempo; 
Diretor Suplente: Leonardo Picanço Cruz. 

Departamento de Jornalismo
Gerente e editor: Rodrigo Oliveira – 4359/02-
DF; Jornalistas: Cristina Fausta, Danielle Santos,   
Patrícia Portales, Ricardo Cassiano, Eduardo 
Moura; Projeto Gráfico: Núcleo Cinco Marketing e 
Comunicação Ltda.; Diagramação: Núcleo Cinco 
Marketing e Comunicação Ltda.; Tiragem: 24.600 
Exemplares; Impressão: Interagir Artes Gráficas 
LKB Ltda ME

Sede do Sindifisco Nacional
SDS, Conjunto Baracat, 1º andar, salas 1 a 11, Asa Sul, 
Brasília/DF – Cep: 70.392-900
Fone (61) 3218-5200 - Fax (61) 3218-5201
Site: www.sindifisconacional.org.br
E-mail: integracao@sindifisconacional.org.br

47 - 2016

COMUNICAÇÃO

ENTREVISTA

LICENÇA-PRÊMIO

RETRATAÇÕES

FUTURO DO CARGO

IDAAP

28,86% DO EX-UNAFISCO

Sindifisco cada vez mais 
moderno e interativo

Mário Pinho, coordenador 
da Comissão do Conaf

Prazo para adesão à ação 
foi prorrogado para 15 de 
setembro

DEN atua e consegue constantes retratações de 
publicações contrárias aos Auditores

Sindicato estuda cenários 
para 2030

Comemoração 
centenária

DEN bate recorde de 
inscrição de precatórios

05

17

22

08

21

24

12



5
COMUNICAÇÃO

Comunicação ficará ainda 
mais ágil e moderna

Em consonância com as necessidades apresentadas 
pelos filiados, o Sindifisco Nacional está concentra-
do em levar aos Auditores Fiscais uma comunicação 

cada vez moderna e interativa. No próximo semestre, a 
DEN (Direção Executiva Nacional) colocará no ar o novo 
site da entidade. A novidade é que este será ainda mais 
fácil de navegar. O novo layout já está sendo finalizado e, 

o que se pode adiantar, é que a sua interface terá uma 
apresentação moderna e uma navegação simplificada.

A reformulação do site está sendo projetada de forma 
a se adequar aos novos recursos e inovações tecnológi-
cas. Quando a nova página for ao ar, o filiado já terá sido 
informado sobre a funcionalidade do novo produto. 
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 X Informativos impressos

O novo site será uma novidade para o próximo semes-
tre, mas desde o início deste ano muita coisa já mudou 
na Comunicação. O Integração e o Idaap (Informativo 
da Diretoria de Assuntos de Aposentadorias e Pensões) 
voltaram a ser publicados, agora com periodicidade bi-
mestral. As duas publicações passam a compor um único 
caderno de 32 páginas com informações sobre as ativi-
dades do Sindicato e da Classe e ainda matérias analíti-
cas sobre os temas que estão em discussão na categoria, 
no Executivo e no Legislativo e que são da expertise dos 
Auditores Fiscais da RFB (Receita Federal do Brasil).

Lembrando que o Auditor Fiscal pode optar pela leitu-
ra dos informativos na versão digital e deixar de receber 
o impresso em casa. A alternativa faz parte da política 
de modernização e otimização de recursos do Sindicato. 

Para fazer a opção é fácil. Basta clicar sobre o ban-
ner, no canto superior direito da página inicial do site. O 
filiado será, então, remetido à página de Solicitação de 
Alteração, onde deverá responder à seguinte pergunta: 
Como você deseja receber a Revista Integração? Se a 
sua opção for receber o informativo no formato digital, 
será necessário, em seguida, atualizar os dados cadas-
trais no formulário logo abaixo do questionamento. 

 X Televisão
Outra inovação importante é o aumento da presença 

da TV Sindifisco nos principais eventos promovidos pelo 
Sindicato e também no CDS (Conselho de Delegados 
Sindicais). A última reunião do Conselho, por exemplo, 
ocorrida nos dias 28 e 29 de junho, na cidade de São 
Paulo, além de transmissão integral e ao vivo, abrigou a 
edição de dois telejornais diários, quando foram apre-

sentadas matérias, resumos das discussões e entrevistas. 
O seminário “Previdência dos Servidores Públicos Fede-

rais – Condições de Acesso – Modalidades, Reforma da Pre-
vidência Social”, que aconteceu no dia seguinte à reunião 
do Conselho também teve transmissão em tempo real. 

Aqueles que perderam os eventos, ainda podem 
conferir toda as discussões, pois os vídeos são publica-
dos na íntegra no canal da TV Sindifisco no youtube - 
www.youtube.com/user/sindifisconacional  

 X Trabalho Parlamentar

Desde o início da sessão legislativa deste ano, a TV 
Sindifisco tem produzido um vídeo, semanal, com resu-
mo do trabalho que a Diretoria de Assuntos Parlamenta-
res e o grupo por ela coordenado realizam na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal. 

Com apresentação do vídeo, além de conhecer o tra-
balho dos Auditores no Congresso Nacional, a Classe passa 
a saber, também, mais sobre o andamento das matérias de 
interesse da categoria, bem como sobre como se posicio-
nam os parlamentares sobre as proposições voltadas para 
pleitos dos Auditores Fiscais e de interesse da sociedade. 

 X E mais
Duas vezes por semana os Auditores passaram a rece-

ber por email uma nova publicação da DEN, o Sindifisco 
Informa, com as principais notícias publicadas no site 
da entidade. Durante o período de campanha salarial, 
essa nova publicação foi suspensa e no seu lugar o Bo-
letim Informativo, publicado diariamente no site do Sin-
difisco, está sendo encaminhado por email aos filiados.

O Facebook do Sindicato também passará por modi-
ficações. Com mais de 20 mil seguidores, a ferramenta 
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é aberta à sociedade em geral. Por esse motivo, a DEN 
entende que a sua vocação é a comunicação com a 
população, divulgando ações do Sindifisco em prol da 
justiça fiscal e de outros temas afetos aos Auditores Fis-
cais. A Diretoria de Comunicação Social está viabilizan-
do esse novo direcionamento do Facebook do Sindifisco 
e, em breve, esse meio de informação estará atualizado 
e colocado à disposição dos Auditores e da sociedade.

A Direção Nacional acredita que a comunicação efi-
ciente a aproxima da base, daí todas as alterações que 
vêm sendo implementadas nos meios informativos, com 
intento de viabilizar que o máximo de notícias chegue 
ao filiado. Dar conhecimento sobre tudo que é notícia e 
envolve a categoria, além de ser, por óbvio, obrigação 
da entidade, é também um meio para fortalecer e unir a 
Classe dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. 

 X Atualização Cadastral
Para que as estratégias tenham o resultado esperado, é necessário que o Auditor Fiscal faça sua parte e 

mantenha seus dados cadastrais atualizados. 
Para isso, basta que o filiado esteja logado com sua senha da área restrita no site, clique sobre o link “Filia-

do”, no menu principal do site, em seguida sobre “Cadastro” – “Atualização Cadastral”. Veja Abaixo:
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Futuro do Cargo: Sindicato 
estuda cenários para 2030

Proatividade e resiliência ao colocar-se diante 
dos diversos cenários que o futuro reserva à Clas-
se, dentro de determinado contexto, é um dos fa-

tores com grande potencial para propiciar a valoriza-
ção do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do 
Brasil. Construir essas alternativas dentro do contexto 
mais específico do cargo, da representação sindical 
da categoria e, em campo ainda mais amplo, da so-
ciedade, da política, da economia e do Estado brasi-
leiro, assim como internacional, foi a tarefa da equipe 
de trabalho criada no âmbito do projeto Futuro do 
Cargo do Sindifisco Nacional. 

O grupo foi criado em fevereiro de 2015 para traçar 
as perspectivas de futuro para a Classe, em um prazo 
de 15 anos (até 2030). Integraram a equipe os Audito-
res Fiscais Geraldo Antonio Galazzi (Vitória/ES), Ivani 
Suave (Curitiba/PR), Vitor Marcos Almeida Machado 
(Curitiba/PR), Luz Angélica Malca de Campos Lima 
(Volta Redonda/RJ), Luiz Valmor Milani (Curitiba/PR), 
Daniel Saraiva Magalhães (Brasília/DF) e Yone de Oli-
veira (Mundo Novo/MS). O Secretário-Geral Rogério 
Calil ficou responsável por reunir os resultados e enca-
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minhá-los ao CDS (Conselho de Delegados Sindicais). 
Em breve, os itens serão disponibilizados em sua inte-
gralidade, para a apreciação de todos os Auditores 
Fiscais filiados.

O estudo prospectivo está concluído e entregue, 
com a redação do relatório final em curso. No entan-
to, vale ressaltar que se trata da análise de um objeto 
mutável e que, portanto, deve ser acompanhado e 
revisto pelo menos a cada dois anos. “A depender dos 
acontecimentos, conforme o descortinar da realida-
de, o estudo precisa ser revisado”, explica o Auditor 
Fiscal Geraldo Galazzi.

 X Incerteza e ação
A DEN (Diretoria Executiva Nacional) promoveu três 

seminários. Os dois primeiros, respectivamente, em São 
Paulo – SP em abril de 2015 e em Niterói (RJ) em junho de 
2015, com o objetivo de acolher sugestões dos Audito-
res Fiscais e da sociedade com relação aos fatores que 
influenciam no reconhecimento profissional da catego-
ria. O terceiro seminário teve lugar em Brasília (DF), em 
setembro de 2015, e teve como principal objetivo ou-
vir expoentes da sociedade em temas que são caros à 
valorização do Auditor Fiscal. Esses seminários deixaram 
um legado de singular reflexão e rico material registra-
do, além de estimular muitos Auditores Fiscais em todo o 
Brasil a acrescentar sugestões de pontos que devem ser 
considerados para o futuro do cargo valorizado. 

Em resumo, chegou-se a onze incertezas, todas elas 
classificadas como críticas pela equipe, que foram a 
base para a compreensão de possíveis realidades futu-
ras pertinentes à valorização do cargo e que se encer-
raram em quatro cenários construídos dentro de uma 
gama de possibilidades apreendidas. É possível agora 
compreender o grau e o espectro do comportamento 
de cada uma das onze incertezas estudadas e a inte-
gração e interação entre elas na modelagem do futuro 
do cargo dentro do horizonte temporal estudado.

Assim, o conjunto dos quatro cenários representa 
uma ampla compreensão do futuro em que são a re-
presentação, na realidade estudada, do que se deve 
evitar – a tendência –, do que se pode sonhar – o ide-
al –, do que se alcançará sem um norte específico de 
atuação – o mais provável – e do que se pode efetiva-
mente alcançar pela ação estratégica proativa funda-
mentada e centrada no futuro desejável e realizável 
dentro do nível de ingerência disponível – a referência.

Esse novo paradigma estratégico significa uma mu-

dança de comportamento do Auditor, saindo de uma 
posição meramente reativa para uma de protagonis-
mo social. Tal alteração caminha no sentido de que 
o cargo exige, ainda, uma formação específica, de 
modo a garantir a profissionalização do serviço, além 
de maior aproximação com a sociedade. “Não tem 
Auditor reconhecido sem Receita reconhecida. Isso 
se consegue com uma melhor administração, madu-
ra e profissional. Se o Auditor Fiscal não se mobiliza, a 
expectativa de gerar mudanças na Receita Federal 
pouco se concretiza”, defende o Auditor Fiscal Vítor 
Machado (Curitiba/PR).

Sob essa perspectiva, a atuação estratégica no 
âmbito sindical é capaz de promover transformações 
diretas, com reflexos na governabilidade e no futuro 
do Estado e da sociedade brasileira. De acordo com 
a análise da equipe, por mais que o momento seja de 
dificuldades, o trabalho sindical, representa a direção 
a influenciar as alterações necessárias na sociedade 
para destacar a importância do Auditor Fiscal como 
um regulador tributário para o País. Apenas com a 
mudança no comportamento e no modo de atuação 
desse profissional que é possível transformar essencial-
mente o próprio órgão RFB, tornando-o mais forte e 
respeitado 

Se o Auditor Fiscal 
não se mobiliza, 

a expectativa de 
gerar mudanças 

na Receita 
Federal pouco se 

concretiza

Vítor Machado - Auditor Fiscal  
(Curitiba/PR)
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 X Cenários de futuro
Na busca pelos fatores que constituíram a prospec-

ção de futuro para o cargo, foi utilizada a metodologia 
de Análise Morfológica, além de metodologias acessó-
rias, como coleta de dados por pesquisa, grupo focal, 
seminários e análise de conteúdo desses dados. Entre 
os pontos de relevância analisados, que sinalizam indi-
cadores de futuro, estão a política do país, a econo-
mia, a sociedade, a tecnologia, o meio ambiente e a 
legislação. Esses são temas norteadores e que podem 
impactar a carreira.

A equipe, então, resumiu os sinais de futuro pontu-
ados em onze incertezas sínteses e construiu quatro 
cenários possíveis de futuro para cada uma das onze. 
São eles: cenário tendência; cenário ideal; cenário 
mais provável; e cenário referência.

 X Legado para os Auditores
Para o Auditor Fiscal responsável pelo comando do 

estudo, Geraldo Galazzi, há dois legados do trabalho. 
Um mais concreto, mais aplicável ao Sindifisco que é 
o estabelecimento de um norte estratégico de um fu-
turo a construir fundado no cenário de referência. Ou-
tro mais abstrato, que é a aprendizagem prospectiva, 
que se traduz na ampliação do grau de domínio do 
comportamento futuro de cada incerteza em si e do 
conjunto de incertezas prospectadas que se aplica, 
não somente à representação sindical, mas a todos os 
Auditores Fiscais. 

“Os cenários construídos, em especial o referên-
cia, são a expressão mais concreta desse trabalho de 
prospecção do futuro de valorização do cargo. No 
entanto, mais importante que isso é o domínio que 
eles proporcionam das incertezas postas. Isso possibili-
ta ao Sindicato ‘colocar a mão na incerteza’, que sig-
nifica jogar luz onde está demasiado escuro”, explica 
Galazzi.

Por se tratar de uma análise de complexidade den-
sa, espera-se que seus frutos sejam aproveitados ao 
longo dos anos para os quais foi elaborada, até 2030, 
com o devido acompanhamento, ajustes ou releitura 
completa, conforme a realidade futura demandar. O 
foco maior desse trabalho prospectivo é promover a 
valorização profissional. Desse modo, a investigação 
ultrapassa a validade da atual Diretoria Executiva e 
deve, portanto, auxiliar nos trabalhos estratégicos da 
DEN, seja qual for sua composição.

10
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DEN atua e consegue 
constantes retratações 
de publicações 
contrárias aos Auditores 

O cargo de Auditor Fiscal está no rol 
dos mais importantes e é essencial 
para o funcionamento do Estado, 

com atribuições vitais para a economia, 
a saúde, a previdência, a educação, a 
assistência social e a segurança nacional, 
por meio da fiscalização, arrecadação, 
vigilância de portos, aeroportos e frontei-
ras terrestres. Com tamanha responsabi-
lidade, a Classe está sempre em evidên-
cia nos telejornais, jornais ou revistas de 
grande circulação e, principalmente, em 
agências de notícias na internet. 

Diante do uso massivo na rede de com-
putadores e também da audiência dos 
veículos de comunicação no Brasil, a DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) do Sindi-
fisco Nacional está sempre em alerta a 
cada assunto que é noticiado sobre a 
Classe. Sempre que alguma informação 
equivocada, ofensiva ou potencialmente 
prejudicial à imagem da categoria ou do 
Sindicato sai nos noticiários, as Diretorias 
de Comunicação, de Defesa Profissional e 
de Assuntos Jurídicos têm a preocupação 
em corrigir imediatamente a informação.

12
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O trabalho é um esforço hercúleo de monitoramento 
e pronta resposta. Os números de empresas de comu-
nicação no Brasil chamam à atenção. No país existem 
mais de 500 emissoras de TV e mais de 9 mil de rádio, 
segundo informações da Abert (Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e TV). Já as revistas e jornais so-
mam mais de 4 mil, de acordo com a ANJ (Associa-
ção Nacional de Jornais do Brasil). Mas é a internet a 
grande ferramenta da comunicação. Ela é a segunda 
ferramenta mais usada pelos brasileiros, atrás somente 
da TV e à frente do rádio, como revela o levantamento 
mais recente do Ministério das Comunicações.

O brasileiro vem usando cada vez mais o mundo da 
internet para se informar. Segundo dados do Governo 
Federal, divulgados no ano passado, um quarto da po-
pulação já acessa a rede diariamente, com uma inten-
sidade média de 3h39 minutos por dia, mais tempo do 
que os telespectadores passam em frente à TV.

 X Legislação
A defesa e a correção de notícias ou informações por 

parte do Sindifisco é baseada em um esforço de bom re-
lacionamento com a imprensa e, em alguns casos, com 
o respaldo da lei. A Justiça Brasileira entende que da 
mesma forma que a imprensa ou outro cidadão, sendo 
autoridade ou pessoa comum, tem o direito de noticiar, 
a outra parte também tem o direito em corrigir e se de-
fender da informação que não foi divulgada correta-
mente. A Lei 13.888/15 garante o direito de resposta ou 
retificação “gratuito e proporcional” à ofensa. O objeti-
vo principal é garantir um mecanismo de defesa. 

Para o trabalho, o Sindifisco tem profissionais gabari-
tados tanto na parte da assessoria de imprensa, como 
no departamento jurídico e que oferecem total supor-
te à defesa dos filiados. 

Para o Sindifisco, nem sempre o direito de 
resposta é suficiente. Segundo o 
diretor jurídico da DEN, Sebas-
tião Braz, algumas vezes são ne-
cessárias outras consequências 
para os autores das notícias que 
atentem contra o cargo de Au-
ditor Fiscal. 

“Nas ações movidas, não bas-
ta apenas o direito de resposta, 
o departamento jurídico do sin-
dicato sempre trabalha com a 
retirada do conteúdo do ar, res-
ponsabilizar o autor civilmente e 

Nas ações movidas, 
não basta apenas o 
direito de resposta, 

mas também a 
retirada do conteúdo 
do ar, responsabilizar 
o autor civilmente e 
criminalmente, e por 

fim, um pedido de 
retratação.

Sebastião Braz, diretor jurídico da DEN
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criminalmente, e por fim, um pedido de retratação. Com 
a intenção de republicação da matéria, se retratando 
com o Auditor que foi ofendido”, explica Sebastião Braz. 

 X Direito de resposta
Nos últimos anos, o Sindifisco Nacional já conseguiu 

diversas vitórias com a intervenção da assessoria de im-
prensa e, em casos extremos, com ações judiciais em 
defesa da Classe. A mídia, frequentemente, é a grande 
responsável pela divulgação dos casos negativos e de 
grande repercussão. 

Um dos casos mais antigos ocorreu há nove anos. O 
Sindifisco conseguiu uma retratação do, então, deputado 
estadual Adriano Diogo. O parlamentar ofendeu toda à 
Classe, em entrevista na televisão concedida à jornalista 
Ana Kalyne, sugerindo a prática de atos criminosos de Au-
ditores, ao manifestar-se contra paralisação que se dava 
nos trabalhos cotidianos do Porto de Santos, em São Paulo.

Mais recentemente, a vitória por parte do Sindica-
to saiu no dia 29 de junho, foi referente ao ‘’bloguei-
ro’’ Daniel Alves. A justiça determinou que o jornalista 
retirasse do canal do youtube vídeos que ofendiam o 
então, presidente Claudio Damasceno e o então vice-
-presidente Mario Pinho. As publicações ocorreram em 
2015 e tinham conteúdos que ofendiam os dirigentes 
e extensivamente toda a Classe. Após ação do Sindi-
cato, a Justiça condenou o autor dos vídeos a excluir 
as publicações na internet e previu o pagamento de 

multa R$ 1 mil por dia pelo descumprimento. 
Em 2008, o colunista da Revista Veja, Rodrigo Cons-

tantino e a blogueira Roberta Whately haviam publica-
do matérias ofensivas à honra dos Auditores Fiscais, em 
crítica ao trabalho de Aduana realizado no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos e também se retrataram 
após intervenção do Sindifisco Nacional. 

A mais recente retratação ocorreu no dia 20 de ju-
nho desde ano. O blog “Legis-Ativo”, mantido pelo Mo-
vimento Voto Consciente e abrigado no site Estadao.
com, fez uma série de considerações equivocadas e 
inconsistentes sobre as atribuições dos Auditores, inclu-
sive confundindo-as com as dos analistas. O contato 
pedindo a reparação foi feito no dia 17, e publicado 
somente três dias depois.

Ainda em 2016, outro processo ganhou destaque no 
dia 2 de junho , quando três Auditores Fiscais foram ca-
luniados pelo blogueiro e jornalista Neto Ferreira. Em 
audiência realizada na Justiça Federal de São Luís no 
Maranhão, o jornalista comprometeu-se a retirar do ar 
todo o conteúdo ofensivo contra a honra dos Audito-
res, a publicar retratação em seu blog, pelo prazo míni-
mo de 1 ano e 3 meses e, ainda, a diligenciar para que 
seus colegas e seguidores retirem do ar as matérias 
ofensivas baseadas na dele. 

De acordo com o presidente do Sindifisco Nacional, 
Claudio Damasceno, o Sindicato busca manter boa 
relação com a imprensa, por reconhecer primeira-
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mente que os veículos de comunicação desenvolvem 
um importante papel na sociedade, mas o Sindifisco 
Nacional não pode ser omisso quanto à divulgação 
de informações equivocadas ou ofensivas aos Audi-
tores Fiscais. 

‘’Tanto o trabalho da assessoria de imprensa quanto 
do departamento jurídico tem sido no sentido de res-
guardar o sindicato e seus filiados. O Sindicato ofere-
ce um programa de assistência jurídica, criado há 15 
anos, que vem trazendo excelentes resultados. O Au-
ditor quando se sente ofendido tem onde recorrer. O 
Sindicato tem um excelente corpo técnico e que tem 
dado resultado” ressalta Claudio Damasceno. 

Outros casos - Em grande parte dos casos registra-
dos pelo Sindicato na última década, houve por parte 
da imprensa boa vontade em esclarecer informações 
incorretas sobre a Classe. Isso demostra o respeito que 
os veículos de comunicação têm pelo Sindifisco, como 
foi o caso da coluna “Panorama Político”, de O Glo-
bo, escrita pelo jornalista Ilimar Franco que fez duras 
críticas ao movimento reivindicatório dos Auditores. 
Logo após a publicação, as críticas foram rebatidas 
pelo Sindifisco e publicadas no espaço do colunista. 

Outro fato ocorreu no dia 17 de agosto de 2012, 
quando o jornal Correio Braziliense publicou esclare-
cimento do Sindifisco sobre o impedimento de entrada 
no país de insumos laboratoriais – atribuído aos Audi-
tores. Explicou-se que a função era da Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária) e não da Receita 
Federal do Brasil. Naquele momento, o funcionalismo 

vivia momento de intenso embate com o governo 
federal, pela campanha salarial.

Ainda em 2014, no dia 23 de janeiro no 
espaço da Veja.com, o economista Ro-

drigo Constantino foi obrigado a publi-
car carta do Sindifisco Nacional na 

qual eram rebatidas as críticas que 
ele fez aos Auditores, a partir de 

nota na coluna de Sonia Racy, 
em O Estado de S.Paulo. A 

jornalista havia publica-
do o desabafo de uma 

empresária paulis-
tana que, ao vol-

tar do exterior, 
não conseguiu 

c o m p r o v a r 

que vários artigos que trazia eram antigos ou de uso 
próprio – e foi obrigada a pagar os impostos inciden-
tes. Constantino aproveitou para criticar a categoria. 
Somente após ter sido informado da disposição do 
Sindicato de buscar reparação judicial para o que 
escreveu, concordou com a veiculação da defesa 
dos auditores.

Ainda segundo o presidente do Sindifisco, Claudio 
Damasceno, é fundamental manter a boa relação com 
os meios de comunicação, mas é de extrema importân-
cia ficar sempre atento e agir rápido para corrigir as no-
tícias que são divulgadas sobre o Sindicato e a Classe. 

“Cultivamos uma boa relação com a imprensa em 
geral. Somos procurados por jornalistas para esclarecer 
diversos assuntos relacionados à categoria e também 
sobre tributação. Mas temos preocupação com todos 
as informações divulgadas, por isso, é necessário em 
casos de erros, entrar em contato com o veículo e pe-
dir a correção da notícia e, principalmente, a retrata-

Sempre recebemos 
informes dos 

Auditores sobre 
matérias ou ações 

danosas. Assim, 
temos tido grande 
sucesso em reparar 

informações 
equivocadas ou 

injuriosas

Pedro Delarue, diretor de Comunicação 
do Sindifisco Nacional
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ção. Caso não haja a correção, adotamos 
medidas judiciais”, explica Damasceno.  

O ano de 2015 foi marcado por cinco 
casos. Um deles, por exemplo, tinha gran-
de potencial danoso. No dia 15 de junho, o 
jornalista Alexandre Garcia deu retificação 
do Sindifisco para o comentário que fez, e 
que foi ao ar na Rádio Itatiaia, de Belo Ho-
rizonte, na qual confundiu os Auditores da 
Receita Federal com os auditores da Re-
ceita do Estado do Paraná envolvidos num 
caso de corrupção.  

Em 2016 foram feitas seis correções em 
notícias divulgadas nos meios de comunica-
ção. Em 19 de fevereiro a coluna de Reinaldo 
Azevedo, no site Veja.com, deu resposta do 
presidente Cláudio Damasceno para nota 
no qual o jornalista afirmava que decisão 
do STF (Supremo Tribunal Federal) concedia 
poder discricionário ao Auditor de quebrar 
o sigilo fiscal imotivadamente. O Sindicato 
esclareceu que isso só seria possível quando 
houvesse investigação que justificasse a me-
dida. Damasceno ainda corrigiu a informa-
ção de que o Carf (Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais) é um órgão do Ministério 
da Fazenda, e não da Receita Federal do 
Brasil – como fora publicado. 

No dia 2 de junho deste ano, o apresen-
tador Rodrigo Bocardi, do “Bom Dia São 
Paulo”, da Rede Globo, teve de se justificar 
pelo comentário que fez no dia anterior, 
sobre operação dos Auditores Fiscais que 
apreendeu artigos contrabandeados e fal-
sificados num shopping popular da 25 de 
março. Bocardi se desculpou, no ar, que 
não insinuara nada de negativo na ação 
da Receita Federal, depois de o Sindifisco 
Nacional remeter nota de esclarecimento.

Para o diretor de Comunicação do Sindi-
fisco Nacional, Pedro Delarue, a categoria 
contribui nesse trabalho de monitoramento 
de informações de formas bastante proati-
va. “Sempre recebemos informes dos Audi-
tores sobre matérias ou ações danosas, nos 
propiciando acionar com mais proximidade 
do fato nossa assessoria de imprensa ou, em 
alguns casos, nosso departamento jurídico. 
Assim, temos tido grande sucesso em repa-
rar informações equivocadas ou injuriosas”.
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Entrevista com o presidente 
da Comissão Organizadora do 
Conaf – Mário Pinho
Na manhã do dia 27 de julho, 

o Auditor Fiscal Mário Pinho 
foi eleito presidente da Co-

missão Organizadora do Conaf 
(Congresso Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil), 
considerado o maior e mais rele-
vante evento da Classe. No mesmo 
dia, foram escolhidos o vice-presi-
dente da Comissão e o secretário, 
funções para as quais foram de-
signados Ivone Marques (Ceará) e 
Carlos Cathalat (Cuiabá), respecti-
vamente. 

Mario Pinho ingressou na secre-
tária da Receita Previdenciária em 
2004 e foi lotado na cidade de Boa 
Vista, em Roraima. Em seguida, foi 
para Brasília (DF), onde atuou na 
Coordenação de Normas da Se-
cretária da Receita Previdenciária. 
Com a criação da Super Receita, 
Mário Pinho atuou na Cosit (Coor-
denação-Geral de Tributação), em 
2007. Entre 2013 e 2014, trabalhou na 
Previc (Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar). Já 
em 2015, passou a integrar a equipe 
de Auditores Fiscais do Carf (Conse-
lho Administrativo de Recursos Fis-
cais). Em julho do ano seguinte, foi 
nomeado conselheiro da segunda 
sessão do conselho. 

As atividades sindicais tiveram 
início quando se tornou membro 
do Sindifiscal/DF (Conselho Fiscal 
do Sindicato dos Auditores Fiscais 
da Previdência Social do Distrito 
Federal) de 2007 a 2008. Ainda na 
entidade, em 2008 e 2009, tornou-
-se Diretor de Assuntos Jurídicos. 
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No Sindifisco Nacional, foi diretor de Finanças na 
gestão 2011/2012. No Biênio 2014/2015, foi eleito secre-
tário-geral do Sindifisco Nacional, mas durante o perí-
odo em função de vacância na linha da Presidência 
assumiu o posto de 2º vice-presidente da entidade. 

Nesta entrevista, Mário Pinho garante que a Comis-
são Organizadora do Conaf 2017 vai trabalhar por um 
congresso cujos os temas a serem discutidos extrapolem 
as questões estatutárias do Sindicato. Em sua visão, há 
temas a serem debatidos que per-
mitirão à Classe maior protagonismo 
junto à sociedade, à própria Admi-
nistração da RFB (Receita Federal 
do Brasil) e ao Governo.   

A comissão ainda é formada pe-
los Auditores Fiscais Maria Antonie-
ta Figueiredo (Santos); João Eudes 
(Curitiba) e Wilds Moreira Avelino 
(Belo Horizonte). Pela DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) também estão 
na Comissão Organizadora o dire-
tor de Administração e Finanças, 
Albino Dalla Vecchia; o diretor-ad-
junto de Estudos Técnicos, Edison 
de Souza Vieira; e o diretor-suplente 
Genidalto da Silva Paiva.

A próxima reunião do grupo ficou 
marcada para os dias 27 e 28 de se-
tembro, quando então a comissão 
discutirá questões mais específicas 
sobre o Congresso, entre elas a esco-
lha do tema a ser debatido e a data 
para a realização do evento, que se dará no segundo 
semestre de 2017, conforme mandamento estatutário. 

Integração - Quais são as suas expectativas em rela-
ção ao Conaf 2017?

As expectativas são no sentido de aumentar a par-
ticipação dos Auditores Fiscais no evento e que o Co-
naf extrapole as discussões acerca das questões esta-
tutárias do Sindicato. A comissão pretende que haja 
uma mudança nos rumos do congresso, para que a 
categoria discuta temas que possam contribuir para 
as questões internas de projeção da Classe, e vá além, 
debatendo também temas que lhe permita ter mais 
visibilidade perante a sociedade, diálogo mais eficien-
te com a Administração da Receita Federal do Brasil e 
com o Governo. 

Integração - Quais as prováveis dificuldades que a 
Comissão pode encontrar?

A dificuldade maior é, justamente, quebrar o pa-
radigma de se discutir somente as questões voltadas 
para o estatuto. No processo de construção das pau-
tas do Conaf, vamos levar essa nova visão para a cate-
goria a fim de debater sobre a necessidade de trilhar 
esse caminho adicional, que é importante para que os 

Auditores Fiscais tenham mais visibi-
lidade, o que pode facilitar em mui-
to as lutas da categoria.

E como será feito esse trabalho de 
convencimento, como essa nova 
visão será repassada às bases?

Estamos iniciando a discussão 
da montagem do congresso e, na 
medida em que isso for acontecen-
do, a ideia é levar tudo que está 
sendo debatido pela Comissão 
para o CDS (Conselho de Delega-
dos Sindicais), para as Assembleias 
Nacionais para que possamos, efe-
tivamente, mudar o rumo das dis-
cussões e, enfim, poder trilhar esse 
novo caminho que consideramos 
essencial para categoria diante da 
conjuntura política e econômica 
atual e a que há de vir.

Haverá alguma inovação no Conaf?
Além da proposta de mudança nas discussões, va-

mos ter sim outras inovações na realização do evento, 
claro dentro do que é permitido no estatuto e no Regi-
mento Interno do congresso, tudo está sendo pensado 
para que o debate possa fluir da forma mais satisfató-
ria possível.

Como será a escolha do tema, como isso acontecerá?
Teremos uma reunião nos dias 27 e 28 de setembro. 

A ideia é que, nesta ocasião, a comissão já tenha algu-
mas propostas de temas. Existem questões bem atuais 
neste momento pelo qual passa a categoria e a socie-
dade, inclusive algumas que já foram objetivo de outros 
congressos, como a Reforma Tributária. Há também a 

Tudo está sendo 
pensado para 
que o debate 
possa fluir da 
forma mais 
satisfatória 

possível.
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relação aos problemas que tivemos 
no passado, as dificuldades atuais e 
as perspectivas que o Sindicato, jun-
tamente com a categoria, precisa 
apontar para o futuro.

Devido à importância desse 
evento, temos de criar cada vez 
mais a cultura de se discutir o Co-
naf, não só por ocasião de sua rea-
lização, mas na sua preparação. O 
congresso é o meio para se discutir 
melhorias para o cargo de Auditor 
Fiscal, como autoridade de Estado, 
e se estabelecer parâmetros efica-
zes para nossa relação com a Ad-
ministração da Receita Federal e 
com Governo e, o mais importante, 
com a sociedade.

Reforma da Previdência, pretendida 
pelo Governo, e as medidas a ela re-
lacionada já anunciadas - “ajustes” 
que, certamente, trarão problemas 
para o conjunto dos trabalhadores, 
especificamente para a categoria. 
Também há outras questões bastan-
tes presentes, como o exercício da 
autoridade do Auditor Fiscal, que in-
clusive é tão relevante que a Classe 
vem discutindo de forma sistemáti-
ca ao longo dos anos de 2014, 2015 
e 2016. Esses são alguns tópicos que, 
com certeza, serão postos como 
possibilidades para discussão no 
Conaf. É claro que outras propostas 
de temas vão surgir e serão apresen-
tadas à Classe. 

Integração - Quando o cronogra-
ma do evento deverá ser apresen-
tado aos filiados?

Esperamos que até o fim deste ano já exista um cro-
nograma efetivo a ser apresentado aos filiados, pois há 
o entendimento de que a antecedência na construção 
do calendário permite que o debate seja mais democrá-
tico, além de favorecer que haja economia de recursos. 

Integração - Da organização do Conaf 2014 para o 
evento de 2017, o que senhor entende que deve ser 
mantido e o que pode ser aperfeiçoado?

Temos um formato de congresso que já vem sendo 
realizado ao longo de muitos anos. Tivemos inovações 
importantes nas edições de 2012 e 2014. A ideia, com 
base em tudo que foi realizado no último congresso, 
é aproveitar o que trouxe resultados positivos para o 
evento e agregar mais inovações para que o Congres-
so fique menos burocrático e favoreça mais o debate. 

Integração - Sobre a importância do evento, o que 
podemos dizer para os Auditores? 

Esse é o evento de maior relevância para categoria. 
Não só em termos simbólicos, mas, especialmente, em 
termos práticos. O Congresso Nacional dos Auditores Fis-
cais tem de servir, sempre, como um divisor de águas em 

O Conaf é o meio 
para se discutir 

melhorias para o 
cargo de Auditor 

Fiscal como 
autoridade de 

Estado
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ACONTECEU
 X Mobilização repercute
A paralisação dos Auditores Fiscais pelo PL da 

Campanha Salarial tem tido amplo destaque na im-
prensa nacional e internacional. A maioria dos gran-
des veículos de comunicação brasileiros, incluindo 
emissoras da rádio e TV, jornais e portais de notícias, 
acompanharam a mobilização, especialmente nos 
portos e aeroportos. Na imprensa internacional, a 
matéria produzida pela agência internacional de 
notícias Reuters foi replicada na edição online do 
jornal New York Times, na agência americana CNBC, 
no site holandês GRTX, no australiano SBS e no asiáti-
co Channel News Asia.

 X Precatórios 28,86%
A Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Na-

cional disponibilizou, no início de agosto, os valores 
inscritos em precatório, para pagamento no exercí-
cio de 2017, referentes às ações dos 28,86% do ex-
-Unafisco Sindical, do ex-Fenafisp, do ex-Sindifisp/RS 
e do Sindafis/PE. A inscrição ocorreu até o dia 1º de 
julho, e a data dos pagamentos ainda será divulga-
da pelo CJF (Conselho da Justiça Federal). Cada fi-
liado tem acesso ao seu valor, individualmente, na 
área restrita do site do Sindifisco Nacional (em Insti-
tucional/Diretorias/Assuntos Jurídicos).

 X Mercosul apoia
A Frasur (Federação de Funcionários da Arreca-

dação Fiscal e Aduaneira do Mercosul) enviou, no 
dia 13 de julho, nota de apoio à mobilização dos Au-
ditores Fiscais da RFB. No documento, o presidente 
da Frasur, Rodolfo J. Saccone, disse que a entidade 
vem acompanhando os atos da Classe e demons-
trou preocupação pela demora no cumprimento 
do acordo firmado com o Governo. A Federação 
se solidarizou com os Auditores Fiscais e se dispôs a 
apoiar todas as medidas adotadas pela categoria 
em prol do efetivo cumprimento do acordo. 

 X Sigilo Fiscal
A cidade de Porto Alegre (RS) sediou, no dia 19 de agosto, o seminário “O 

Sigilo Fiscal no Brasil”, fruto de parceria da DEN (Diretoria Executiva Nacional) 
com as Delegacias Sindicais. Foi a terceira edição do seminário, que vem sen-
do realizado em todas as regiões do país para discutir a relação entre o interes-
se público e os direitos individuais assegurados pela Constituição Federal, com 
foco na valorização do trabalho dos Auditores Fiscais. Assim como as edições 
anteriores, que ocorreram em Recife (PE) e em Manaus (AM), a programação 
do seminário de Porto Alegre abrangeu temas como informação e transpa-
rência, democracia, análise de jurisprudência e aplicação do sigilo fiscal no 
âmbito da RFB.

 X Trabalho Parlamentar
Após três meses de atuação incisiva da Diretoria 

de Assuntos Parlamentares, o Sindifisco Nacional co-
memorou mais uma vitória no Congresso: a rejeição 
da Emenda 358 da Medida Provisória 726/16. O traba-
lho foi acompanhado por grupo de Auditores de Belo 
Horizonte. A emenda tentava transferir dos Auditores 
Fiscais da RFB para os Auditores Fiscais do Trabalho a 
competência para fiscalizar os regimes previdenciá-
rios Geral, Próprio e Complementar. A MP 726 ainda 
será apreciada pelo Plenário da Câmara dos Depu-
tados.
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Homenagem

Comemoração centenária
No dia 16 de junho de 2016, a centenária Mary-

sa Vale Paiva abriu as portas de seu apartamento, 
na capital paraense, para uma visita especial. Era 
dia de celebração e reconhecimento! Um grupo de 
Auditores Fiscais levou à anfitriã o objeto símbolo de 
uma bela trajetória de vida e de trabalho dedica-
do à Receita Federal. Dona Marysa recebia a placa 
comemorativa aos 100 anos de idade e entrava no 
seleto grupo de filiados que tiveram o privilégio de 
ser contemplados com a homenagem.

Fruto de parceria entre o Sindifisco Nacional e a 
DS (Delegacia Sindical) Pará/Amapá, a “salva” foi 
entregue pelo diretor-adjunto de Aposentadoria e 
Pensões do Sindicato, Castelo Bessa e pelos coorde-
nadores de Aposentadoria e Pensão da DS, Maria 
Fernanda Lopes de Gusmão, Wanis Nemer Damous 
e Gerson de Lima Vieira. Também estavam presentes 
o aposentado José Maria Barrau, de 97 anos, as sobrinhas 
da homenageada e os funcionários da DS, Kate Titan e 
André Gouvêa. “Foi muito especial celebrar aquele mo-
mento de alegria. Eu entendo que essa é uma homena-
gem máster, justamente pelo aspecto incomum da longe-
vidade”, declarou Castelo Bessa.

O sorriso leve no rosto de dona Marysa demonstrava 
a satisfação pelo reconhecimento dos Auditores Fiscais. 
“Fiquei deslumbrada porque nunca me passou pela ca-
beça receber uma homenagem dessa. Na hora, fiquei 
até meio aérea... e todos foram muito amáveis comi-
go”, disse a centenária, que se aposentou em março de 
1969, depois de 35 anos de trabalho.

A associada ingressou no serviço público como se-
cretária do Ministério do Trabalho, na década de 30. Em 
1948, foi nomeada para o cargo de Oficial Administrati-
vo do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda e, 
depois da reestruturação da carreira, em 1960, se tornou 
Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro. No ano seguinte, 
foi designada chefe do Serviço de Encomendas Postais 
Internacionais de Aduana, na Alfândega de Belém (PA). 
Pouco antes de se aposentar, em 1969, acabou transferi-

da para o Serviço de Fiscalização da DRF (Delegacia da 
Receita Federal).

O reconhecimento pela trajetória de vida de Dona 
Marysa ganhou a forma de um quadro, que conquistou 
lugar especial na sala de estar. “Achei de muito bom 
gosto [a placa] e vou me lembrar desse dia por muito 
tempo”, afirmou. “Eu estava me sentindo fraquinha por-
que fico muito tempo em casa e só ando com a ajuda 
de alguém. Mas, agora, percebi que sou uma heroína”.

Questionada sobre o segredo da longevidade, Mary-
sa foi enfática: “não fiz nada! Foi tudo natural. A gente 
se espanta quando vê que já carregou todos esses anos 
nas costas”, disse sorrindo.

Além da aposentada, outros 12 Auditores Fiscais da 
Receita Federal devem chegar ao centenário em 2016. 
No calendário da Diretoria de Assuntos de Aposenta-
doria e Pensões do Sindifisco Nacional, todos estão lis-
tados nas respectivas datas e deverão receber a visita 
da equipe de Auditores. “Nós viajamos a várias regiões 
para levar o merecido reconhecimento a quem com-
pleta essa idade extraordinária. E nosso maior combustí-
vel é ver a alegria no rosto do homenageado”, concluiu 
Castelo Bessa.
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Evento

1º Encontro Regional de Aposentados 
deste ano será em setembro

Entre os dias 20 e 22 de setembro os (as) Audito-
res (as) aposentados (as) e pensionistas vinculados às 
DS (Delegacias Sindicais) do Nordeste - Ceará, Mara-
nhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambu-
co, Alagoas, Sergipe e Bahia - se reunirão, em Maceió 
(AL), no hotel Jatiúca, para o 1º Encontro Regional or-
ganizado pela Diretoria de Aposentadoria e Pensões 
da DEN (Diretoria Executiva Nacional).

Os interessados devem procurar sua DS para faze-
rem a inscrição. As DS, por sua vez, devem enviar os 
dados para a Diretoria Nacional.

De acordo com a diretora de Assuntos de Aposen-
tadoria de Pensões, Nélia Cruvinel Resende, este é o 
primeiro de três ou quatro eventos que ocorrerão em 
todas as regiões do país antes da realização do Enap 

(Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas), 
previsto para ocorrer em 2018.

“Os encontros regionais são essenciais para os filia-
dos pois neles serão atualizados todos os assuntos per-
tinentes aos seus interesses. E também porque eventos 
desta natureza, que proporcionam maior integração 
entre os colegas, sempre tão importantes para a vida 
do Sindicato”, ressaltou a diretora.

A programação da primeira edição do evento 
ainda está em elaboração e deve ser divulgada em 
breve. Mas alguns temas de palestras já foram confir-
mados, como o que tratará sobre aposentadoria por 
invalidez no serviço público, e a isenção de IR (Impos-
to de Renda) em face das doenças legais.

Licença-Prêmio

Prazo para adesão à ação foi 
prorrogado para 15 de setembro

O Departamento Jurídico prorrogou para 15 de 
setembro o prazo para que Auditores Fiscais aposen-
tados e pensionistas façam a adesão à ação que o 
Sindicato apresentará, após o trânsito em julgado da 
ação que reconheceu o direito à conversão da licen-
ça-prêmio em pecúnia. 

Com esse reconhecimento da justiça, o Sindifisco 
Nacional requereu ao juízo que promovesse a intima-
ção da União, para apresentar a listagem dos filiados 
que têm licença-prêmio não usufruída e nem conta-
da em dobro para fins de aposentadoria e, também, 
o número de licenças de cada um.

Esses dados são necessários para que a entidade 
inicie os procedimentos para promover a ação de 
execução, mas a União está se negando a prestar as 
informações.

Diante disso, o Departamento Jurídico solicita que 

o filiado aposentado que tenha licença-prêmio não 
usufruída e nem contada em dobro para fins de apo-
sentadoria se manifeste, visando à montagem da lista 
de beneficiados.

No site do Sindifisco Nacional foi disponibilizado um 
banner para que os interessados possam saber mais e, 
assim, aderir à ação.

Para que seja identificado, o filiado deverá informar 
dados pessoais para confirmar sua inclusão na ação.

Com o intuito de adiantar o ajuizamento da exe-
cução, o Departamento Jurídico orienta os filiados, 
Auditores Fiscais aposentados, que solicitem ao Minis-
tério da Fazenda a certidão/declaração do número 
de licenças não usufruídas e nem contadas em dobro 
para fins de aposentadoria, e, também, o ato de ho-
mologação da aposentadoria pelo Tribunal de Con-
tas da União, pois serão anexados na ação.
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Identificação

DEN busca meios de auxiliar 
aposentados na confecção de 
carteira da RFB

No dia 26 de julho, o secretário-geral do Sindifisco Nacio-
nal, Rogério Calil, e os diretores de Aposentadoria e Pen-
sões da entidade, Nélia Cruvinel Resende e José Castelo 
Branco Bessa, tiveram uma reunião com o coordenador-
-geral de Gestão de Pessoas, Antônio Marcio de Oliveira 
Aguiar, com o chefe da Dilep (Divisão de Legislação), Pau-
lo Marques, e a chefe da Diape (Divisão de Administração 
de Pessoas), Viviane Mara Enke, para discutir formas de 
viabilizar e acelerar a confecção e entrega das carteiras 
de identidade para os Auditores Fiscais aposentados.

A emissão da carteira já está garantida pela Porta-
ria da RFB nº 451, de 23 de março de 2010, que aprovou 
o modelo de identificação funcional e estabelece, no 
§2º do Art. 1º que “será expedida aos aposentados, 
ex-ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal e Analis-
ta Tributário da Receita Federal do Brasil, a respecti-
va cédula de identificação de aposentado constante 
dos Anexos I-C e II-C desta Portaria”.

Essa norma é resultado de tratativas do Sindifisco 
Nacional, ainda na gestão do secretário da Receita 
Federal Otacílio Cartaxo. Em reunião ocorrida em 

2010, a DEN (Diretoria Executiva Nacional) formalizou 
a reivindicação que já havia sido apresentada por 
carta enviada ao secretário. Nessa correspondência, 
o Sindicato sugeriu, ainda, modelo para o documen-
to, além de cópias de portarias estaduais que auto-
rizavam a emissão do documento aos aposentados.

Aos dirigentes, os membros da administração infor-
maram que será verificado qual o critério e exigências 
legais para o fornecimento do documento com a inter-
mediação da entidade sindical. “A reunião foi ótima. 
Aguardamos agora as informações sobre como o Sin-
difisco Nacional poderá auxiliar os Auditores aposen-
tados no processo de confecção das cédulas, para 
tornar o processo mais ágil”, afirmou a diretora de As-
suntos de Aposentadoria e Pensões, Nélia Cruvinel.

“É uma preocupação da Diretoria a questão da car-
teira de identificação dos Auditores Fiscais aposentados. 
Além de lhes ser um direito, também envolve a autoes-
tima do aposentado, ter a sua identificação com o tim-
bre do órgão para o qual prestou importantes serviços 
ao país”, detalha o diretor-adjunto José Castelo Bessa.
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Jurídico

28,86% do ex-Unafisco: DEN bate 
recorde de inscrição de precatórios

A DEN (Diretoria Executiva Nacional) informa que no 
dia 1º de julho as varas federais de Alagoas ultimaram 
os procedimentos para inscrição dos precatórios nas 
execuções dos 28,86% do ex-Unafisco Sindical. Foram 
533 processos inscritos, sendo sete decorrentes de res-
cisórias, beneficiando mais de 5.100 Auditores-Fiscais de 
todos os Estados, fato inédito em ações desse porte em 
entidades semelhantes.

Os processos só puderam ser trabalhados para a ins-
crição em precatório neste primeiro semestre, pois até 
dezembro de 2015 ainda estavam com a determinação 
de digitalização. Além disso, houve alteração de ma-
gistrado e do diretor de secretaria de uma das varas 
federais, que precisaram conhecer e aprovar o proce-
dimento de inscrição em precatório dos processos. Uma 
das varas federais foi a que mais inscreveu precatório 
no país, demonstrando total comprometimento e em-
penho do Escritório Martorelli e da DEN, que propiciou 
todas ferramentas para subsidiar a inscrição dos preca-
tórios. A Diretoria de Assuntos Jurídicos acompanhou in 
loco os trabalhos na primeira e na segunda varas fede-
rais, em Maceió.

Trata-se de um resultado excelente, que comprova a 
atenção que, desde 2007, vem sendo devotada à prin-

cipal ação da Classe e que somente foi possível pelas 
estratégias acertadas na contratação de renomados 
escritórios de advogados, tanto para ganhar a ação 
como para dispor de estrutura suficiente para acompa-
nhar as mais de 1300 execuções. Vale lembrar, ainda, 
em função da reconhecida morosidade judiciária, que 
foi apenas em 2013 que se consolidou a incidência dos 
28,86% sobre a RAV (Remuneração Adicional Variável), 
que foram rebaixados em 2006 para apenas 2,2%, o que 
demonstra o esforço da DEN para atender da melhor 
forma possível seus filiados.

Desta feita, a imensa maioria dos precatórios inscri-
tos é de execuções cuja decisão foi pela aplicação 
dos 28,86% integrais sobre a RAV. Contudo, não se tra-
ta, ainda, do pagamento dos valores totais, mas sim da 
parte incontroversa. Esse valor incontroverso é aquele 
já reconhecido pela AGU (Advocacia-Geral da União), 
homologado em sentença e sobre a qual não há mais 
discussão judicial. Basicamente, é o valor que constava 
da perícia efetuada entre os anos 2005 e 2007, atualiza-
do pela TR até a data da requisição do precatório.

O valor controvertido refere-se aos juros moratórios e 
correção monetária pelo IPCA-e, desde a perícia até 
o trânsito em julgado dos embargos à execução. Esse 
valor ainda está em discussão judicial e, em termos prá-
ticos, pode representar mais de 30% do valor total pleite-
ado. Esse valor será pago em precatório complementar 
quando as questões forem decididas.

A lista com os nomes dos exequentes beneficiados 
pode ser conferida na área restrita do site, no link Dire-
toria – Assuntos Jurídicos – 28,86% - Unafisco. Tão logo os 
valores estejam disponíveis e verificados pelo escritório 
Martorelli, os exequentes poderão visualizar no site, na 
área restrita, ocasião em que terão acesso apenas ao 
seu próprio valor.

A DEN parabeniza os filiados contemplados, com a 
certeza de que tem acertado nas estratégias que têm 
contribuído para concretizar o direito de seus filiados, 
e continuará o empenho para concluir a inscrição dos 
precatórios remanescentes, e iniciar a inscrição dos pre-
catórios complementares.
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Bem-Estar

Cuidados com a saúde devem ser 
redobrados no inverno

Durante os meses mais frios do ano não basta apenas 
se agasalhar para evitar todos os seus efeitos. De acordo 
com a professora do curso de nutrição da Universidade 
Católica de Brasília, Fernanda Bassan, é neste período, 
que ocorre entre junho e setembro, que pessoas com mais 
de 65 anos ficam mais suscetíveis a infecções e alergias. 

As oscilações de temperatura deixam a imunidade do 
idoso mais vulnerável, daí a importância de uma alimen-
tação equilibrada e a ingestão redobrada de líquido nes-
ta época do ano. 

“Não precisa ser apenas água, mas é importante que 
haja hidratação constante para evitar a desidratação. 
Também é preciso colocar no cardápio alimentos que 
são fonte de nutrientes e que darão suporte ao sistema 
imunológico”, disse.

É o caso de alimentos ricos em vitaminas A, C e E, como 

ovos, couve, cenoura, espinafre, e ainda a ingestão de 
carnes e nozes, que contribuem para a proteção do siste-
ma de defesas do organismo.

Vacinação – Neste período, o aparecimento de consti-
pações e de gripes é mais frequente e, normalmente, os 
idosos são os mais afetados. Por isso, é necessário evitar 
contato com aglomerações, lavar as mãos com frequên-
cia, e não compartilhar objetos de uso pessoal. A imuniza-
ção contra a gripe deve ser feita anualmente.

Roupas adequadas - O ideal é que as roupas sejam folga-
das e fabricadas com materiais como o algodão e fibras na-
turais. É aconselhável que os idosos usem luvas, cachecóis, 
chapéus e casacos, de modo a estarem protegidos contra 
as condições climatéricas mais adversas. Vale frisar ainda a 
importância do uso de calçado fechado e confortável.

Fontes: com informações do site www.cuidamos.com
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Vida de
Aposentado

Desde 1984, já são mais de 30 
anos dedicados à vida de Audito-
ra Fiscal. Natural do Ceará, Ivone 
Marques Monte, acumula a expe-
riência de quem já atuou tanto na 
administração, quanto no atendi-
mento aos contribuintes, prestan-
do orientações e esclarecimentos. 
“A Malha Fiscal da Receita Fede-
ral tem um ambiente de trabalho 
maravilhoso. Foi o melhor lugar 
que trabalhei”, afirma. Hoje, a 
aposentada se dedica à família e 
às atividades sindicais. Ivone vive 
na capital do Ceará, mas já pas-
sou uma temporada em Brasília, 
cidade da qual gosta muito. Foram dois períodos de 
seis anos, de 1993 a 1999, e depois de 2007 a 2013, 
quando atuou como diretora da DEN (Diretoria Exe-
cutiva Nacional).
Viúva, teve a felicidade de ser mãe de dois filhos. 
Uma filha casada, que mora na Alemanha, para 
onde viaja com frequência e visita dois netos. O filho, 
também casado, mora com a família, em Fortaleza. 
O orgulho maior dessa avó é reservado aos cinco ne-
tos. Os três mais velhos são universitários. Um deles es-
tuda Ciências Políticas, na Alemanha e os outros dois, 
Medicina, em Fortaleza. 
A vida social é agitada. Ela cultiva com carinho as 
amizades originadas na Receita Federal. Em Fortale-
za, participa de um grupo de Auditores, que se re-
úne sempre que possível, às quintas-feiras. Amigos, 
eles comemoram juntos aniversários, casamentos de 
familiares, e até o Natal. Esse clima festivo se esten-
de até o Sindicato, onde é habitualmente solicitada 
para colaborar na organização de grandes eventos.
A Auditora não sabe o que é aposentadoria. Atual-
mente, além de exercer a suplência na diretoria da 

Unafisco Associação Nacional, foi 
eleita vice-presidente da Comissão 
de organização do Conaf (Con-
gresso Nacional dos Auditores Fis-
cais da Receita Federal do Brasil) 
2017.
Já trabalhou com sua valorosa 
equipe de funcionários em sete 
edições do evento: 1993, 1995, 1997, 
1998, 2008, 2010 e 2012. O Enap (En-
contro Nacional de Aposentados) 
também teve edições realizadas 
graças ao trabalho de Ivone e sua 
equipe de funcionários. “Nós pes-
quisamos tudo, desde as acomo-
dações em hotéis, alimentação, 

preços das passagens e estrutura. Tudo para acolher 
nossos colegas da melhor maneira”, aponta. 
Até maio de 2016, atuava como presidente do Conse-
lho Fiscal da Unafisco Associação, e permaneceu até 
abril como conselheira titular do Conselho Fiscal Nacio-
nal. “O Sindicato é a entidade que luta pelos interesses 
e conquistas dos Auditores. Por isso, é importante ser 
filiado e participar das lides sindicais”, defende Ivone.
Conhecida por sua vocação em administrar, abra-
çou há dez anos a função de síndica do prédio onde 
mora.  No trabalho como inspetora da Alfândega do 
Porto de Fortaleza, o empenho foi para melhorar as 
condições de trabalho dos colegas e o atendimento 
ao contribuinte. Para isso, conseguiu que fossem feitas 
reformas nos armazéns do Porto e criou sala para o 
trabalho dos despachantes.
Integração é o que traduz o espírito colaborativo de 
Ivone Monte. Enquanto diretora da Delegacia Sindical 
do Ceará incrementou um espaço de eventos com 
o objetivo de aproximar os Auditores Fiscais, gerando 
maior união. “Adoro me sentir útil e demandada. E, ali, 
pude exercer diversas funções”, avalia com satisfação.

O prazer na luta sindical
Seis anos após a aposentadoria, a atuação sindical da Auditora Fiscal Ivone Marques Monte segue 
intensa. Dona de uma vida agitada, e com mais de dez anos de atuação na DEN, ela é conhecida 
por promover grandes eventos na Entidade



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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