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EDITORIAL

A vitória 
oficializada pelo 
Decreto 8.853/16 
– rapidamente 
ratificado pela 
Administração 
– foi celebrada 
pelo Sindifisco 

Nacional como 
uma importante 

conquista para toda 
a categoria. 

Autoridade 
reconhecida

Caros Auditores Fiscais,

A desconcentração do poder decisório é uma bandeira, há muito, 
desfraldada pelos Auditores Fiscais. Depois de longas tratativas com a 
Administração e com o Governo, finalmente a Classe foi contemplada 
com um conjunto de normas que reconhecem a autoridade do cargo.

A reportagem de capa desta edição mostra que a vitória oficializa-
da pelo Decreto 8.853/16 – rapidamente ratificado pela Administração 
– foi celebrada pelo Sindifisco Nacional como uma importante con-
quista para toda a categoria. A comemoração, no entanto, divide es-
paço com um sentimento de luta e resignação diante das incertezas 
quanto ao Projeto de Lei que deve consolidar, também no Legislativo, 
os pleitos da pauta não-remuneratória.

Enquanto a categoria acirra a mobilização em defesa do acordo, 
o Governo admite, pela primeira vez, que o recuo no lançamento de 
créditos tributários está atrelado ao movimento reivindicatório dos Au-
ditores Fiscais. A queda de 14% divulgada no fim de setembro pelo sub-
secretário de fiscalização da RFB, amplamente difundida na imprensa, 
ganha destaque nesta edição devido ao reconhecimento, embora 
tardio, do impacto da mobilização da Classe na arrecadação federal.

Outro importante pleito da categoria, a segurança funcional, ganha 
destaque nesta edição. A repórter Patrícia Portales mostra que casos 
emblemáticos, como o assassinato de José Antônio Sevilha de Souza 
e o atentado a José Jesus Ferreira – que deixou sequelas irreparáveis – 
não foram suficientes para sensibilizar o Estado quanto à necessidade 
de se garantir segurança aos Auditores Fiscais no exercício de suas fun-
ções. Na ausência de amparo do Estado, o Sindifisco vem oferecendo 
assistência e apoio aos Auditores que sofrem danos, abusos, ameaças 
ou agressões.

O Integração traz, também, boas notícias para filiados que litigam na 
ação dos 28,86%. Até 2017, mais de 10 mil inscritos no precatório devem 
receber os pagamentos, sendo cinco mil em novembro deste ano: mais 
uma prova de eficiência e responsabilidade na condução dos proces-
sos judiciais!

Boa leitura.
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Mais de 10 mil filiados 
inscritos no precatório dos 
28,86% serão beneficiados

Mais uma conquista do Sindifisco Nacional. Até o ano 
que vem mais de 10 mil filiados inscritos no precató-
rio da ação dos 28,86% vão receber as execuções. 

Cinco mil inscritos em 2015 devem receber os benefícios já 
em novembro desde ano. Em 2017, outros cinco mil e 100 
inscritos, este ano, devem receber os pagamentos, em data 
a ser divulgada pelo Conselho da Justiça Federal.

Segundo o diretor Jurídico do Sindifisco Nacional, Se-
bastião Braz, o pagamento desses precatórios é resultado 
do bom trabalho e do esforço de todos na Diretoria Execu-
tiva Nacional. “Esse resultado comprova a boa e coorde-
nada atuação da DEN, do Departamento Jurídico e dos 
escritórios contratados, e só foi possível porque houve uma 
conjunção de esforços e um trabalho coletivo para sua 
obtenção”, ressalta.

A lista com os nomes dos filiados beneficiários pode ser 
consultada no site do Sindifisco Nacional. O beneficia-
do só visualizará o seu próprio valor. Para isso, precisará 
acessar a área restrita da página eletrônica (digitar lo-
gin e senha) e clicar no menu Institucional/Diretorias/
Assuntos Jurídicos. Para encontrar o valor de seu pre-
catório, o filiado deve clicar no menu “28,86%” e “Fe-
nafisp” ou “Unafisco”, dependendo de sua origem. 
O conteúdo também será disponibilizado no SADS, 
para que as Delegacias Sindicais tenham acesso.

Para acompanhar a tramitação do precatório, 
o filiado pode acessar o site www.trf1.jus.br. Bas-
ta clicar no link “Consulta Processual”, no menu 
à esquerda na página eletrônica do tribunal, e 
escolher a seção “TRF 1ª Região”. Na tela apa-
recerá novo menu à esquerda contendo as 
opções de pesquisa. Acesse “nome da parte” 
ou “CPF/CNPJ da Parte” e preencha o campo 
com o nome completo ou o número do CPF do 
beneficiário

O presidente do Sindifisco Nacional, Cláudio Da-
masceno, destaca que a DEN continuará o esforço 
para que outros filiados também sejam contemplados 
o mais rapidamente possível. “Mantendo o compromis-
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so com a categoria e graças ao trabalho do Departa-
mento Jurídico conseguimos mais uma vez inscrever para 
o ano que vem e pagar neste ano mais de 10 mil e 500 
precatórios, referente a ação dos 28,86%. Mas é preciso 
destacar ainda que há pagamentos de precatórios de 
outras ações judiciais, o que só coroa o trabalho desen-
volvido nos últimos anos’’, destaca Cláudio Damasceno.

 X Alerta
O Departamento Jurídico do Sindifisco Nacional alerta 

para a venda de precatórios e desaconselha a prática. 
“A DEN orienta a não negociar, muito embora haja situ-
ações emergenciais em que os filiados necessitam dos 
valores que só serão pagos futuramente. A venda de pre-
catórios normalmente não é vantajosa, haja vista que há 
empresas que se propõem a pagar apenas 30% do valor 
inscrito’’, explica Sebastião Braz.

Além disso, a DEN salienta que a maioria dos precató-
rios dos 28,86% (principal alvo dessas empresas) está sen-
do paga apenas pelos valores incontroversos. Significa 
dizer que remanesce uma parte substancial ainda a ser 
paga, quando houver êxito nas demandas que tratam 
da questão dos juros e da correção monetária.

Como a venda de precatórios opera-se por uma ces-
são de crédito, ou seja, a empresa compradora habili-
ta-se no processo como titular do crédito, no lugar do 
exequente, é necessário muito cuidado para que, em 
eventual contrato de quem queira se utilizar desta ven-
da, conste expressamente que se trata apenas do valor 
incontroverso, mantendo-se a titularidade do exequente 
no que se refere aos demais valores.

 X Atualização de dados
A DEN orienta todos os filiados a manter os dados 

atualizados, assim podem receber informações impor-
tantes em tempo hábil e se prevenir contra a perda de 
prazo de ações judiciais e até do pagamento dos pre-
catórios dos 28,86%.

Em casos de dúvidas, o filiado pode entrar em contato 
com o Departamento de Cadastro do Sindifisco nos tele-
fones: (61) 3218.5235/5297/5238 ou pelo e-mail cadastro@
sindifisconacional.org.br.

O filiado também pode realizar a atualização dos 
dados pelo site do Sindifisco. Basta clicar sobre o menu 
Filiado, em seguida ir em Cadastro e, por fim, no item Atu-
alização Cadastral. Lembrando que, por ser área restrita, 
é necessário que o filiado esteja logado (com a senha) 
para fazer as alterações. Para aqueles que não possuem 

senha, basta clicar, próximo ao menu superior, na área 
“obter senha”. O filiado será direcionado a uma página 
em que seguirá um passo-a-passo para esta opção.

 X Histórico
A ação dos 28,86% teve sua origem na Lei n.º 8.622/93 

que concedeu aumento a todos os servidores públicos 
civis e militares. Mas para os oficiais almirantes de esqua-
dra foi concedido além da porcentagem já aprovada 
mais 28,86%. 

Para conseguir o mesmo percentual, o Sindicato Na-
cional dos Auditores Fiscais, na época, Unafisco Sindical, 
entrou com três ações no Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, em Alagoas. Sendo duas no ano de 1997 e uma 
em 1998. Em 1999, receberam sentença favorável à Classe.

Em 2002, foram propostas ações de execução. Em 
2005, começaram a ser sentenciadas as primeiras ações, 
reconhecendo o pagamento do percentual da catego-
ria,  beneficiando mais de 14 mil filiados. O reajuste deve-
ria ser pago em cima da RAV (Retribuição Adicional Vari-
ável), uma gratificação criada como forma de incentivo 
à produtividade - do período de janeiro de 1995 a junho 
de 1999 - e também sobre o vencimento básico, com-
pensadas as progressões funcionais. 

Em 2007, o TRF da 5ª Região mudou o entendimento, 
passou o reajuste de 28,86% para 2,2%, isso porque, a pro-
gressão dada lá atrás, que para alguns Auditores Fiscais 
correspondeu a 26,66% passou a ser deduzida não só 
no vencimento básico como também na RAV, então, as 
1.300 ações passaram a receber 2,2%.

O Sindifisco Nacional passou, então, a trabalhar inten-
samente pela reversão desse entendimento. A vitória da 
estratégia adotada pela DEN, com a contratação de es-
critórios de renome, finalmente se provou acertada há 
poucos anos.  

Em 2013, no Superior Tribunal de Justiça, o ministro 
Mauro Campbell, relator do recurso repetitivo apresen-
tado pelo Sindicato, submeteu para a primeira seção do 
STJ a argumentação da Classe, e os ministros por una-
nimidade entenderam que o reajuste de 28,86% valia 
não só sobre o vencimento básico como também sobre 
a RAV. Todos os processos que ainda não tinham tran-
sitado em julgado foram beneficiados com a decisão, 
passando, inclusive, a serem inscritos em precatório com 
o reajuste de 28,86%. Os que já tinham transitado em jul-
gado também estão sendo beneficiados, pois a decisão 
favorável do repetitivo subsidiou o ajuizamento de ações 
rescisórias, que têm sido julgadas favoravelmente, possi-
bilitando os filiados a receber os 26,66% remanescentes.
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Queda da arrecadação 
reflete mobilização dos 
Auditores Fiscais

No fim do mês de setembro, a imprensa deu am-
pla publicidade à declaração do subsecretário 
de fiscalização da RFB (Receita Federal do Bra-

sil), Auditor Fiscal Iágaro Jung Martins, sobre a queda 
dos números da fiscalização registrados de janeiro a 
agosto de 2016. Foram lançados R$ 73,23 bilhões de 
créditos tributários, que são os impostos devidos, mul-
tas e juros - resultado 14% menor que o registrado em 
igual período de 2015, quando foram lançados R$ 
85,18 bilhões em autos de infração. 

Mais que declarar o recuo dos resultados na fisca-
lização, pela primeira vez o Governo admitiu o que 
até então vinha atribuindo somente à retração da 
atividade econômica, expressa na variação do PIB 
(Produto Interno Bruto) – verbalizando que um dos 
motivos da queda dos valores é sim o movimento rei-
vindicatório dos Auditores Fiscais. Embora a Classe 
já tenha deixado claro que o estado de mobiliza-
ção continuará até que o pleito da catergoria 
seja atendido, a RFB (Receita Federal do Brasil) 
ainda nutre a expectativa de fechar a fisca-
lização de 2016, pelo menos, no mesmo 
patamar de 2015, em R$ 125 bilhões. 

Estudo realizado pelo Sindifisco 
Nacional sobre a queda da ar-
recadação federal e o movi-
mento dos Auditores Fiscais, 
porém, aponta que a meta 
está longe de ser atingida. 
O Sindicato já anunciou, 
em janeiro desse ano, a 
queda de R$ 45 bilhões só 
na fiscalização, registra-
da no intervalo de agosto 
a novembro 2015, meses 
em que a mobilização da 
categoria alcançou o seu 
ápice. No mesmo perío-

do, deixaram de ser arrecadados entre R$ 34,2 bilhões 
e R$ 38,9 bilhões, valores equivalentes ao que o Go-
verno pretende arrecadar com a recriação da CPMF 
(Contribuição Provisória sobre Movimentação Finan-
ceira). Em números percentuais, a queda estimada foi 
de 8% a 9% da arrecadação federal, em quatro meses 
de mobilização. 

Diante da realidade que só agora o Governo ad-
mite, a categoria espera que o PL (Projeto de Lei) 
5864/16, que trata da pauta reivindicatória, seja apro-
vado tal qual o Termo de Acordo assinado com Go-
verno. Importante salientar que, além da queda de 

arrecadação presente, estima-se 
um prejuízo futuro ainda maior, ten-
do em vista a redução dos valores 
lançados de ofício e da falta de 
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percepção da presença fiscal.
Outro aspecto importante e que não pode sair da 

cabeça dos Auditores Fiscais até a sanção da Lei que 
dá cumprimento do acordo é que a Receita Federal 
é responsável pela parte mais expressiva de tudo que 
se arrecada no país. O trabalho dos Auditores da RFB 
obtém mais que a soma do arrecadado por todos os 
Fiscos Estaduais e Municipais.

Também cabe ressaltar à Classe que mais de 98% 
da arrecadação federal é decorrente da ação direta 
ou indireta da Administração Tributária Federal, ge-
renciada e executada pelos Auditores Fiscais. Apenas 
1% da arrecadação é proveniente da recuperação ju-
dicial da Dívida Ativa, a cargo da PGFN (Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional). Os números comprovam 
a eficácia da mobilização, uma das mais longas da 
trajetória histórica de lutas dos Auditores Fiscais. 

A DEN (Diretoria Executiva Nacional) espera que 
o Legislativo seja sensível a situação pela qual passa 
os cofres públicos, diante das mostras inequívocas de 
que o movimento reivindicatório continua firme e não 
deixe que a arrecadação continue em queda livre. 

 X O que esperar
A arrecadação federal em 2015 foi significativamen-

te menor que em 2014, embora o Governo tenha feito 
ajustes para minimizar o resultado. E o que esperar para 
2016, uma vez que a arrecadação decorre basicamen-
te de três fatores: atividade econômica, alterações le-
gais tributárias e da eficiência da administração tribu-
tária, ou seja, do trabalho dos Auditores Fiscais? 

No início de 2015, sob a gestão do ex-ministro da 
Fazenda Joaquim Levy foi feito um acentuado ajuste 
fiscal, caracterizado pelo corte das desonerações e 
elevação de tributos. Diante das alterações, era espe-
rado que a arrecadação subisse em 2015, em decor-
rência das alterações tributarias. 

No entanto, as mudanças promovidas pelo Gover-
no não levaram em conta o apelo dos Auditores Fis-
cais, que conduziam movimento reivindicatório inédi-
to em muitos aspectos, e que impactou no resultado 
direto da arrecadação. Nunca ocorreu um movimen-
to tão longo, focado nas atividades de tributos inter-
nos e baseado na redução do atingimento de metas.

Os movimentos sindicais comumente eram focados 
na Aduana, e não duravam tempo suficiente para 
permitir uma análise do efeito da diminuição da atu-
ação dos Auditores no resultado da Arrecadação. 
Além da queda direta de arrecadação, outra parcela 

significativa decorre da arrecadação induzida (e não 
“espontânea”), que também tende a cair, com a per-
cepção dos agentes econômicos da diminuição da 
fiscalização, ou seja, da percepção de risco. 

Estudo do Sindicato analisou os meses de agosto a no-
vembro de 2015, quando se pode verificar fortíssima corre-
lação do movimento reivindicatório com a queda da ar-
recadação. No período de janeiro a março de 2015, não 
houve mobilização e neste período foi iniciado o progra-
ma estratégico “Ações de Incremento da Arrecadação”. 

No mês seguinte, abril, começou a mobilização, 
que ganhava fôlego conforme o Governo se eximia 
de cumprir acordo prévios e discutir a pauta da Clas-
se. A partir da primeira semana de agosto, após o 
episódio da votação da PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) 443/09, o movimento ganhou forte ade-
são da Classe até alcançar o seu apogeu no final do 
mesmo mês. Ficou comprovado em números que não 
havia fator econômico, como argumentava o Gover-
no, que explicasse a acentuada queda na arrecada-
ção no período de agosto a novembro de 2015, que 
pudesse desconsiderar a mobilização da categoria. 

E as expectativas em relação ao resultado de ar-
recadação federal 2016 não são nada confortantes, 
diante da mobilização que continua acentuada, 
como se pode verificar com o expressivo número de 
entrega de cargos de chefia.

Diante de números, a DEN espera celeridade no trâmi-
te do PL 5864/16, bem como a sanção da Lei que materia-
liza as reivindicações da categoria. A Direção Nacional 
vem trabalhando no convencimento dos parlamentares 
e espera que esses estejam tão preocupados quanto os 
Auditores Fiscais para que a Receita Federal volte à nor-
malidade e ajude o país a sair do vermelho.
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Uma luta travada há quase uma década se aproximou do fim 
em setembro deste ano e garantiu, ao menos no âmbito regimen-
tal, o reconhecimento da autoridade e a recuperação do poder 
decisório dos Auditores Fiscais. Como fruto do acordo celebrado 
em março, o Governo e a Administração da RFB (Receita Federal 
do Brasil) finalmente publicaram um conjunto de normas que posi-
cionam o Auditor como autoridade única do órgão, com poderes 
que viabilizam a tomada de decisões no ambiente interno.

A desconcentração do poder decisório foi oficializada, no 
dia 22 de setembro, pelo Decreto nº 8.853, que alterou o De-
creto nº 7.574/2011, responsável pela regulamentação do PAF 
(Processo Administrativo Fiscal). Como consequência da mu-
dança legislativa, a Administração da Receita Federal publi-
cou, na edição de 29 de setembro do DOU (Diário Oficial da 
União), a IN (Instrução Normativa) nº 1.661 – que altera a IN da 
RFB nº 1.300/2012 – e as portarias da RFB nº 1.453 e 1.454 (em 
substituição à Portaria 1.098/2013).

As normas determinam que a competência para decidir so-
bre os processos de compensação, restituição, ressarcimento e 
reembolso, entre outros procedimentos administrativos fiscais, é priva-
tiva do cargo de Auditor Fiscal. Na prática, a nova Instrução Normativa e as 
portarias da RFB confirmam as atribuições já constantes no atual Regimento 
Interno da Receita Federal do Brasil e na Lei 10.593/2002.

“Essas já eram garantia explícita na Lei, mas que dependiam de regulamen-
tação. Agora, finalmente, a Classe comemora essa importante conquista que 
valoriza, ainda mais, o cargo de Auditor Fiscal”, declarou o presidente do Sin-
difisco Nacional, Cláudio Damasceno. “Trata-se de uma vitória histórica para 
a categoria”, completa o dirigente.

Entre as novidades na nova redação do Decreto nº 7.574 está a designação 
do Auditor Fiscal para proceder ao “arrolamento de bens e direitos”. Antes, tanto 
o arrolamento quanto a substituição do bem arrolado cabiam aos chefes das 
Unidades da Receita Federal com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito 
passivo – já incluídas as Agências da Receita Federal.

Ao ampliar o rol de atribuições privativas do Auditor Fiscal, o Executivo e a RFB 
cumprem as alterações no Regimento Interno que ficaram a cargo das duas 
esferas quando da assinatura do acordo salarial, no final de março. A DEN (Dire-
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toria Executiva Nacional) ressalta, no entanto, que as de-
mandas da pauta não-remuneratória ainda não foram 
plenamente contempladas, e a categoria não deve se 
dar por satisfeita até que o Congresso Nacional aprecie 
os itens constantes do PL (Projeto de Lei) 5.864/16, que 
têm o mesmo peso e importância.

Para a DEN, os Auditores Fiscais, inclusive os que hoje 
estão na Administração da casa, não podem interpretar 
essa vitória como uma conclusão da luta pela valoriza-
ção do cargo. É importante destacar que, dos artigos 1º 
ao 4º, o PL 5.864/16 firma o reconhecimento da autori-
dade tributária e aduaneira do Auditor Fiscal, a declara-
ção do cargo como atividade essencial e exclusiva de 
Estado, assim como fixa as prerrogativas necessárias ao 
pleno exercício das atividades privativas constantes da 
Lei 10.593/2002.

Portanto, os Auditores devem se manter mobilizados 
até que o Projeto seja aprovado no Congresso Nacio-
nal e, assim, seja assegurado o cumprimento integral do 
acordo firmado com o Governo. Motivada por mais uma 
vitória parcial, a categoria deve se unir, ainda mais, para 
consolidar a pauta não-remuneratória, com o pleno re-
conhecimento do papel fundamental do Auditor Fiscal 
para a Receita Federal, para a sociedade e para o Brasil.

Agora, finalmente, 
a Classe comemora 

essa importante 
conquista que 

valoriza, ainda mais, 
o cargo de Auditor 
Fiscal. Trata-se de 

uma vitória histórica 
para a categoria

Cláudio Damasceno, presidente do 
Sindifisco Nacional

12
VALORIZAÇÃO
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Um escudo ao Auditor
Embora seja uma atividade essencial para o Estado, o trabalho do 

Auditor Fiscal da RFB (Receita Federal do Brasil) segue exposto a ame-
aças e riscos diversos durante o exercício de suas atribuições. Seja 

em portos, aeroportos, pontos de fronteira ou mesmo na área de tributos 
internos, a receptividade do contribuinte nem sempre é amigável, princi-
palmente quando há necessidade da lavratura de um auto de infração 
ou apreensão de mercadorias descaminhadas ou contrabandeadas. A 
categoria aguarda que sejam implementadas medidas concretas que 
garantam a segurança funcional. Enquanto isso, homicídios e atentados 
contra Auditores recheiam as páginas policiais dos jornais e ocupam os 
tribunais do País.

Nos dias 6 e 7 de outubro, o Sindifisco Nacional promoveu, em parceria 
com a DS (Delegacia Sindical) Maringá, o seminário Segurança Funcional 
e Assistência Ocupacional em Atividades das Carreiras Típicas de Estado, 
realizado na DRF (Delegacia da Receita Federal) maringaense. Nos dois 
dias de debates, Auditores Fiscais, Juristas e advogados 
discutiram sobre a falta de medidas para proteção 
do servidor público em atividade.

Casos como o assassinato do Auditor Fiscal 
José Antônio Sevilha de Souza e o atentado 
ao Auditor José Jesus Ferreira, debatidos 
no seminário, tornaram-se emblemáticos 
para a Classe. Em ambos, na ausência de 
apoio do Estado, o Sindifisco Nacional pres-
tou assistência jurídica para acompanhar 
o andamento dos processos. O Sindicato 
concedeu, ainda, assistência médica e 
contratou seguranças para fazerem a pro-
teção do Auditor José Jesus — menos de 
quatro anos depois, o autor do atentado 
foi condenado a uma pena de 20 anos 
de reclusão. No caso Sevilha, que tramita 
em segredo de Justiça, foi contratado um 
advogado para atuar na assistência de 
acusação.

Nas situações de ameaça ou agressão 
a um Auditor Fiscal, o primeiro contato por 
parte do Sindicato é realizado por meio da 
Diretoria de Defesa Profissional, que se deslo-
ca até o local para uma averiguação inicial 
do problema. Nos ataques a Jesus e a Sevilha, 
a diretoria acompanhou o trabalho policial, 
para se certificar se era dado o andamento corre-
to à investigação e à elaboração do inquérito. Se-
gundo o diretor-adjunto Dagoberto da Silva Lemos, 
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apesar dos casos e de haver gestões junto à Administra-
ção para cobrar mais segurança, “os Auditores ainda 
são muito desprotegidos”. “Não basta haver previsão le-
gal para requisição de força policial, é necessário exer-
cer de fato tal prerrogativa, encaminhando ofício à po-
lícia local para que esta acompanhe a auditoria fiscal, 
principalmente em operações de maior risco”, explica o 
diretor-adjunto.

A Diretoria defende que os Auditores deveriam ter as-
segurado o direito a porte de arma irrestrito. Atualmen-
te, Auditores somente podem 
obter o porte institucional de 
armas com calibres restritos, 
em serviço, e caso estejam em 
áreas específicas da Receita 
Federal, como fiscalização e 
repressão, ou, ainda, solicitar 
o porte de arma particular 
de calibre permitido à Polí-
cia Federal, como qualquer 
cidadão, que dificilmente é 
concedido. “Entretanto, tal 
previsão é insuficiente, pois, 
como o porte institucional é 
vinculado ao serviço, os Au-
ditores ficam desprotegidos 
fora dele, justamente quando 
ocorrem a maioria dos aten-
tados contra a vida de Audi-
tores”, enfatiza o diretor de 
Defesa Profissional, Daniel Sa-
raiva Magalhães. “Além disso, 
o porte deveria ser concedido 
incondicionalmente a toda a 
categoria, mesmo na inativi-
dade, pois em qualquer área 
de atuação do Auditor Fiscal 
existe o exercício da autorida-
de e consequentemente o risco atemporal de represá-
lias.”

Outro problema, decorrente da falta de cultura de 
autoproteção na RFB, é a falta de treinamento especí-
fico e constante. Conforme especialistas expuseram no 
seminário realizado em Maringá, sem esse preparo, a 
arma representaria mais um risco do que propriamente 
uma ferramenta de defesa.

Para suprir essa necessidade, o Sindifisco Nacional 
busca oferecer o preparo por meio de suas DS (Dele-
gacias Sindicais). “Geralmente, são feitos convênios 
com instrutores da polícia, mas que costumam ser dire-

cionados para quem trabalha em áreas de repressão, 
como a Direp (Divisão de Repressão ao Contrabando 
e Descaminho), por exemplo. As vezes a Administração 
participa disponibilizando um profissional para esse trei-
namento”, esclarece Dagoberto.

Além dos cursos de tiro, também são oferecidas aulas 
de defesa pessoal. Em ambos, o Auditor paga uma par-
te da formação e a restante costuma ser custeada pela 
DS da região onde o participante é lotado.

Somente neste ano, foram diversos os casos de agres-
são verbal, moral e resistência 
a abordagem que necessita-
ram de apoio da Diretoria de 
Defesa Profissional. “São casos 
mais comuns em aeroportos, 
mas que podem se repetir em 
outras áreas e demonstram a 
fragilidade em que se encontra 
a categoria”, ressalta o diretor.

Segundo o Auditor Dago-
berto Lemos, o desgaste é in-
tenso, mas ainda assim a ca-
tegoria não conta com uma 
assistência social, não faz exa-
mes médicos periódicos, nem 
ao menos é disponibilizado um 
atendimento psicológico para 
que o Auditor possa ser ouvido 
ou a quem possa recorrer em 
casos de depressão. “Por ou-
tro lado, para punir a Receita é 
eficiente. Temos Conselho de 
Ética, Corregedoria, Processos 
Administrativos, Sindicâncias e 
Sindicâncias Patrimoniais. Não 
que não devamos ter. A cria-
ção do Conselho foi, inclusive, 
incentivada pelo Sindicato. 

No entanto, os excessos são constantemente verifica-
dos, não restando outra solução a não ser recorrer à 
Justiça”, esclareceu Dagoberto.

Uma medida que poderia contribuir para garantir a 
segurança funcional ao exercício da autoridade de Es-
tado contra situações de agressão, desacato, embara-
ço, ameaça ou coação ao Auditor quanto às suas atri-
buições legais seria a criação da LOF (Lei Orgânica do 
Fisco). A proposta foi encaminhada para a PGFN (Procu-
radoria-geral da Fazenda Nacional) em 12 de setembro 
de 2013 e até o momento não foi dado prosseguimento 
no trâmite.

Como o porte 
institucional é 

vinculado ao serviço, 
os Auditores ficam 
desprotegidos fora 
dele, justamente 
quando ocorrem 

a maioria dos 
atentados contra a 
vida de Auditores

Daniel Saraiva Magalhães, Diretor de 
Defesa Profissional
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Segundo informou o diretor Daniel Magalhães, a Di-
retoria realiza um trabalho incansável para garantir a 
segurança e a vida de cada Auditor, cobrando a Ad-
ministração e atuando junto ao Congresso Nacional 
na luta por melhorias na legislação. Além do trabalho 
realizado pelo Sindifisco como um todo na luta pelo PL 
(Projeto de Lei) 5.864/16, que trata do reajuste da cate-
goria e também da pauta não-remuneratória, a Direto-
ria acompanha a tramitação do PLC (Projeto de Lei da 
Câmara) 30/07, que “Dispõe sobre o direito de agente 
público portar arma de fogo”. “No âmbito da Adminis-
tração, estamos buscando a criação de uma coorde-
nação de segurança funcional vinculada ao gabinete 
do Auditor-Secretário, Jorge Rachid”, revela o Auditor 
Daniel Magalhães.

Na ausência de normas que determinem medidas de 
proteção e auxílio aos Auditores, o Sindifisco Nacional 
disponibiliza amparo aos seus filiados também por meio 
da AJI (Assistência Jurídica Individual). Até outubro des-
te ano, foram autorizados mais de 147 atendimentos. Em 
2015, 3.010 filiados contaram com esse apoio da entida-
de sindical — ao todo, 3.157 casos foram acompanha-
dos pela AJI nas esferas jurídica e administrativa.

Alguns desses casos são relacionados a ameaça ou 
violência contra Auditor Fiscal, mas também há outras 
linhas de atuação da AJI, desde casos que represen-
tem qualquer tipo de ofensa à categoria até acompa-
nhamento de PAD (Processo Administrativo Disciplinar). 
Com a intensificação do uso da internet, essa proteção 

se estendeu às ofensas a Auditores proferidas em sites 
de notícias, blogs e redes sociais. Um exemplo é o caso 
recente da Auditora Fiscal lotada no Aeroporto do Ga-
leão (RJ), que foi acusada por uma passageira de agir 
de modo abusivo. Conforme o Sindicato apurou, na 
bagagem da contribuinte havia produtos passíveis de 
tributação. Por realizar o trabalho de averiguação, a 
Auditora foi recriminada e denunciada em uma rede 
social. Diante do fato, o Sindifisco acionou a AJI, que se 
prepara para tomar as medidas naturalmente cabíveis 
ao caso.

Situação semelhante ocorreu no Aeroporto Interna-
cional de Salvador, quando um procurador foi autuado 
em R$ 5 mil por embaraço à fiscalização. Ele estava no lo-
cal para buscar o irmão e se irritou no momento em que 
uma Auditora analisava a bagagem do passageiro. Nes-
se caso, o Sindicato promoveu a assistência jurídica para 
responsabilizar disciplinarmente por abuso de autorida-
de o procurador, que foi punido administrativamente.

Na condição de falta de proteção, a AJI orienta os 
Auditores a procurar o Sindicato diante de qualquer 
situação de retaliação ou resistência ao exercício das 
atribuições inerentes ao cargo.
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ACONTECEU

 X Execução Orçamentária
O CFN (Conselho Fiscal Nacional) se reuniu na sede 

do Sindifisco Nacional, em Brasília, na última semana 
de agosto, para realizar trabalho de rotina analisando 
a execução orçamentária da DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) relativa ao primeiro semestre de 2016. Foram 
avaliados o balancete analítico; razão analítico; razão 
auxiliar; demonstração do resultado do exercício (DRE); 
plano de contas unificado; composição gerencial das 
receitas e despesas; extratos bancários das contas cor-
rentes e aplicações financeiras, além das contas do mês 
referentes a passagens aéreas e hospedagens.

 X Precatórios GDAT
A DEN divulgou, em setembro, o número parcial de 

inscrições de precatórios em favor dos exequentes da 
execução da GDAT (Gratificação de Desempenho à Ar-
recadação e Tributação), além de 11 requisições de pe-
queno valor que já estão liberadas para levantamento. 
Até o dia 1º de julho de 2016, foram inscritos 124 precató-
rios, que serão pagos em 2017. A data correta será defini-
da pelo CJF (Conselho da Justiça Federal). As execuções 
são resultantes de mandados de segurança impetrados 
pelo ex-Unafisco Sindical, julgados favoravelmente aos 
aposentados e pensionistas, em que se pleiteou o reco-
nhecimento do direito à percepção da GDAT, no mesmo 
percentual recebido pelos Auditores ativos.

 X Consolidação contábil
Em reunião extraordinária ocorrida em Brasília, no dia 

21 de setembro, o CDS (Conselho de Delegados Sindi-
cais) discutiu novas formas de padronização e consoli-
dação da contabilidade das DS (Delegacias Sindicais) 
para dar cumprimento às exigências legais e evitar pe-
nalidades. Divididos em grupos, os delegados levanta-
ram quatro opções para a prestação de contas e, em 
seguida, cada DS escolheu a alternativa mais viável 
para sua operacionalização. A Diretoria de Administra-
ção e Finanças do Sindifisco Nacional estima que, até o 
final do ano, o sistema Sankhya, utilizado pela DEN, esta-
rá apto a receber os arquivos, no formato correto, com 
as informações contábeis das delegacias sindicais.

 X Queda na arrecadação
O Sindifisco Nacional apresentou a consultores da 

CNM (Confederação Nacional de Municípios), no dia 
26 de setembro, estudo sobre a queda da arrecadação 
de tributos administrados pela RFB e seu reflexo nos re-
passes ao FPM (Fundo de Participação dos Municípios). 
O objetivo do encontro foi buscar apoio dos prefeitos 
quanto ao Projeto de Lei 5864/16, que trata do reajuste 
dos Auditores Fiscais. De acordo com o estudo, a que-
da nos lançamentos de créditos somou R$ 25 bilhões 
em 2015 e cerca de R$ 16 bilhões somente no primeiro 
semestre de 2016. Os números sensibilizaram os repre-
sentantes da CNM, que abriram um canal de comuni-
cação com o Sindifisco para acertar detalhes quanto 
a uma possível parceria em prol do PL e estudar outros 
temas de interesse comum.

 X Carteira para Aposentados
Os diretores de Aposentadoria e Pensões do Sindifis-

co Nacional se encontraram com o chefe da Divisão de 
Administração de Pessoas da Receita Federal, no dia 28 
de setembro, para conhecer o modo operacional que 
será usado na implementação das carteiras de identi-
dade funcional dos Auditores Fiscais aposentados. Em 
cumprimento ao Acordo de Cooperação firmado entre 
a RFB e o Sindifisco Nacional, ficou acertado que a enti-
dade sindical será responsável pelo custeio e pela con-
tratação da empresa responsável por confeccionar as 
cédulas – a mesma empresa que produziu a identidade 
dos Auditores ativos. O Sindifisco fará um levantamento 
inicial do contingente de aposentados que desejam ob-
ter o documento.

 X Fiscalização Aduaneira
Entidades sindicais representativas dos Auditores 

Fiscais da Colômbia, Brasil, Argentina e Paraguai 
participaram, nos dias 20 e 21 de setembro, em Bo-
gotá, na Colômbia, do Seminário “Colômbia avan-
ça em direção ao século XXI?”. O evento discutiu a 
nova legislação colombiana que rege os temas re-
lacionados a fiscalização aduaneira. O Brasil foi re-
presentado pela diretora de Relações Internacionais 
e Intersindicais do Sindifisco Nacional, Juliana Simas 
de Macedo, que falou sobre a sistemática da aná-
lise de risco nas importações brasileiras, sob o en-
foque da efetividade da atuação do Auditor Fiscal, 
tendo como paradigma a alfândega do porto de 
Paranaguá.
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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.
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