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EDITORIAL

 Embora a DEN e a 
categoria tenham 

comemorado a vitória, 
ainda há um jogo a se 
ganhar no Congresso 

Nacional, quando a partir 
do dia 2 de fevereiro, a 
categoria continuará 

seus esforços pelo devido 
reconhecimento das 

atribuições do cargo e 
lutará, também, pelo 

direito dos aposentados.

MP não é o fim da 
luta da categoria

Caros Auditores Fiscais,

A MP (Medida Provisória) 765/16, que alterou a remuneração dos Au-
ditores Fiscais da RFB (Receita Federal do Brasil), contemplando o acor-
do firmado em março entre o Governo e a Classe foi publicada no DOU 
(Diário Oficial da União) no dia 30 de dezembro, a medida mantém a 
integralidade da pauta remuneratória e resgata pontos importantes da 
pauta não remuneratória do PL (Projeto de Lei) original encaminhado 
pelo Governo ao Congresso Nacional, o que representa um importante 
passo para a valorização do cargo de Auditor Fiscal.

A reportagem de capa desta edição da revista Integração resgata 
a trajetória da Campanha Salarial até a edição da MP. Embora a DEN 
e a categoria tenham comemorado a vitória, ainda há um jogo a se 
ganhar no Congresso Nacional, quando a partir do dia 2 de fevereiro, 
a categoria continuará seus esforços pelo devido reconhecimento das 
atribuições do cargo e lutará, também, pelo direito dos aposentados. 

Em entrevista exclusiva, o presidente do Sindicato Cláudio Damasce-
no, comenta o atraso da edição MP e fala ainda sobre a continuidade 
da mobilização. Damasceno ainda faz um balanço sobre as atividades 
desempenhadas em 2016 e informa sobre projetos que a serão reto-
mados pela DEN (Diretoria Executiva Nacional) e sobre os avanços nas 
ações judiciais relativas aos 28,86%

E o maior evento dos Auditores Fiscais, o Conaf (Congresso Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil), a ser realizado de 15 
a 20 de outubro de 2017, ganha destaque nesta edição. Reportagem 
especial sobre o evento informa os temas escolhidos, a preparação e 
como foi definido o local para realização do encontro, cuja edição, 
segundo tem assegurado a Comissão Organizadora, vai ser um marco 
em relação aos congressos anteriores. 

A revista Integração traz ainda uma grande matéria sobre a agenda 
de programações do Sindicato para os filiados no ano de 2017. A DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) voltará com o projeto DEN nos Estados, 
para ouvir as bases e levar informações sobre as ações do Sindicato. O 
propalado seminário sobre Sigilo Fiscal terá mais três edições e tantos 
outros eventos voltados para a valorização do cargo do Auditor Fiscal 
serão realizados.

Boa leitura!
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Campanha Salarial e reforma da 
Previdência são alguns dos temas 
de eventos do Sindifisco em 2017

O Sindifisco Nacional preparou uma agenda exten-
sa de programações para os filiados no ano de 
2017. A DEN (Direção Executiva Nacional) preten-

de promover diversos eventos voltados para a valorização 
do cargo do Auditor Fiscal. Estão previstos seminários, reuni-
ões nas DS (Delegacias Sindicais), além do Conaf (Congres-
so Nacional de Auditores Fiscais) 2017. Segundo o secretá-
rio-geral do Sindifisco Nacional, Rogério Said Calil, mesmo 
antes de 2016 terminar, a Direção do Sindicato esteve em-
penhada no planejamento das atividades do novo ano. 

“Todos os eventos programados são importantes para 
a discussão política sindical, por isso, a categoria precisa 
ficar atenta aos eventos do Sindifisco em 2017. Cada Audi-
tor Fiscal poderá contribuir com a sua experiência através 
dos debates que ocorrerão nos eventos no decorrer do 
ano”, ressalta o secretário-geral Rogério Calil.

Na programação, está a retomada do projeto “DEN 
nos Estados”. Será a quarta fase do programa e terá como 
objetivo estreitar os laços entre a direção do Sindifisco e a 
categoria. Os Auditores terão a oportunidade de conhe-
cer os projetos desenvolvidos pelo Sindicato junto à socie-
dade, ao Governo e ao Congresso Nacional.

O seminário “Sigilo Fiscal no Brasil” terá mais três edições 
em 2017. Os debates serão realizados pela DEN em par-
ceria com as Delegacias Sindicais. Os eventos contarão 
com a participação de Auditores Fiscais, representantes 
da comunidade acadêmica e especialistas em Direito 
Tributário. O seminário vem sendo realizado em todas as 
regiões geográficas do país e tem como meta discutir a 
relação entre o interesse público e os direitos individuais 
assegurados pelas Constituição Federal. De acordo com 
o diretor-secretário do Sindifisco, Pedro Egídio, seminários 
como o do “Sigilo Fiscal” são fundamentais para o fortale-
cimento da classe.

“Esses seminários reforçam a valorização da categoria, 
além de serem uma oportunidade de esclarecimento e 
apresentação de propostas de assuntos relacionados a 
carreira dos Auditores Fiscais”, destaca Pedro Egídio.

Este ano, também abriga o maior evento dos Auditores 
Fiscais da RFB: o Conaf . O local do evento foi aprovado no 
último CDS do ano passado, e a cidade do Rio de Janei-
ro será a próxima a abrigar o Congresso, marcado para 
os dias 15 a 20 de outubro. Serão esperadas, pelo menos, 
700 pessoas, entre delegados e observadores. O último 
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Conaf foi em 2014, em Foz do Iguaçu (PR). Na época o 
painel principal foi “Reforma tributária: um caminho para 
a Justiça Fiscal”. Foram analisadas 21 teses e 17 propostas.

O ano de 2016 foi marcado por muitos eventos realiza-
dos ou preparados pela DEN. Foram seis CDS (Conselho 
de Delegados Sindicais), quatro seminários sobre “Sigilo Fis-
cal”, um seminário sobre “Previdência dos servidores públi-
cos federais’’, em São Paulo, e o lançamento da Frente Par-
lamentar em Defesa do Fisco na Câmara dos Deputados.

 X CDS 
Quatro CDS foram realizados em Brasília para tratar so-

bre campanha salarial. Para deliberar sobre a ação dos 
28,86% ocorreram outros dois CDS sendo um em Brasília e 
o outro em São Paulo. 

 X Seminários
O seminário sobre “Sigilo Fiscal no Brasil” ocorreu em 

quatro regiões do Brasil. O evento passou por Recife, Ma-
naus, Porto Alegre e Vitória. Temas como a legalidade da 
divulgação de informações fiscais dos contribuintes e a 
aplicação de multas foram debatidos nos encontros.

O seminário “Previdência dos Servidores Públicos Fe-
derais – Condições de Acesso – Modalidades, Reforma 
da Previdência Social” ocorreu em julho, em São Paulo. 
O evento foi o primeiro de uma série de discussões que o 
Sindifisco promoveu acerca do tema. A intenção da enti-
dade com as discussões foi construir uma proposta para 

a aposentadoria dos Auditores Fiscais com paridade e in-
tegralidade, bem como medidas protetivas em cada um 
dos regimes vigentes.

Nos dias 6 e 7 de outubro, a DEN realizou, em parceria 
com a DS/Maringá, o seminário “Segurança Funcional e 
Assistência Ocupacional em Atividades das Carreiras Típi-
cas de Estado”. O evento debateu sobre a segurança dos 
Auditores e também relembraram a tentativa de assassi-
nato contra o Auditor Jesus Ferreira. 

 X Defesa do Fisco
Em agosto, na Câmara dos Deputados, o Sindifisco 

Nacional participou, como entidade organizadora, do 
lançamento oficial da Frente Parlamentar em Defesa do 
Fisco. Mais de 160 Auditores Fiscais da Receita Federal de 
todo o país estiveram presentes do evento. 

A Frente Parlamentar em Defesa do Fisco tem como 
foco discutir questões relacionadas à administração tri-
butária brasileira, como autonomia e prerrogativas dos 
Fiscos, segurança funcional e melhores condições de tra-
balho dos Auditores Fiscais. Uma das vantagens da Frente 
Parlamentar é a possibilidade de que sejam promovidas 
discussões com políticos também fora do Congresso Na-
cional, aproximando quem legisla e quem se beneficia 
das leis.

O presidente do Sindifisco Nacional, Claudio Damasce-
no, destaca o empenho e a participação dos Auditores 
Fiscais nos eventos promovidos pela DEN no ao passado. 
Damasceno reforça ainda que em 2017 além de debates 
sobre campanha salarial outras pautas também serão dis-
cutidas pelo Sindifisco Nacional.

“Além da campanha salarial, vamos debater também 
outros temas importantes para todos os funcionários públi-
co como a Reforma da Previdência e uma provável Refor-
ma administrativa. Mas existem projetos como o seminário 
sobre “Sigilo Fiscal” e Conaf que devem ser postos em exe-
cução ao longo do ano e precisam contar com a partici-
pação da Classe”, destaca o presidente do Sindicato.
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Mobilização histórica 
resgata autoridade do cargo 
e autoestima dos Auditores

Foram mais de dois anos de uma dura batalha em 
defesa da valorização do cargo de Auditor Fiscal e 
da correção de uma estrutura remuneratória visivel-

mente desafasada. A atual campanha, a mais longa 
protagonizada pelo Sindifisco Nacional, foi marcada por 
reviravoltas que colocaram em xeque a segurança insti-
tucional da RFB (Receita Federal do Brasil) e mobilizaram 
intensamente toda a categoria dos Auditores Fiscais. De-
pois do retrocesso vivenciado no âmbito da Comissão 
Especial do PL (Projeto de Lei) 5864/16, na Câmara dos 
Deputados, a Classe comemorou uma importante vitó-
ria, com a edição da MP (Medida Provisória) 765/2016, 
publicada pelo Executivo no último dia útil de 2016.

A MP corrige equívocos e abusos abarcados pelo re-
lator do PL 5864, assegura conquistas da pauta remune-
ratória e resgata a autoridade do Auditor Fiscal. Também 
restabelece pontos essenciais do PL original enviado ao 
Congresso, retirando do texto dezenas de emendas que 
distorciam substancial e negativamente o acordo firma-
do, em março, com o Governo.

Além de representar um importante passo em direção 
à valorização do papel do Auditor Fiscal perante o setor 
público e a sociedade, o texto consagra uma campa-
nha que impulsionou a categoria a um patamar superior 

perante o Governo, o Con-
gresso e a própria Adminis-
tração da Receita Federal. 
Nunca antes houve uma 
mobilização tão massiva 
e tão decisiva como nos 
últimos dois anos. Audito-
res Fiscais de norte a sul do 
País vestiram a camisa e 
saíram a campo para de-
fender a Classe, protestar 
e angariar apoio político e 
social.

Marco inicial da Campanha na Ponte 
da Amizade, em Foz do Iguaçu

A força da categoria se mostrou, desde o marco ini-
cial da campanha, em novembro de 2014. Na época, 
um ato na Ponte da Amizade – fronteira com o Paraguai 
–, realizado em decorrência do Conaf (Congresso Na-
cional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) 
em Foz do Iguaçu (PR), pediu a instituição da indeniza-
ção de fronteira (Lei 12.855/13), o fim da contribuição 
previdenciária para aposentados e pensionistas (PEC 
555/06), a valorização do cargo de Auditor Fiscal e o for-
talecimento da RFB. Duas semanas depois, a Assembleia 
Nacional aprovou a realização de outro ato, efetivado 
no dia 10 de dezembro de 2014, no Ministério da Fazen-
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da, em Brasília. Ao longo de 2015, ocorreram diversas 
tratativas, nos âmbitos interno, dos Ministérios da Fazenda 
e do Planejamento e do Congresso Nacional, visando à 
busca por um instrumento legal que assegurasse o reajuste 
salarial da categoria e contemplasse, também, os pleitos 
não remuneratórios, como as garantias e as prerrogativas 
discutidas há quase uma década, desde a elaboração 
das primeiras minutas da LOF (Lei Orgânica do Fisco). Na 
questão remuneratória, a paridade sempre esteve em 
pauta, assim como a instituição do chamado “Bônus de 
Eficiência”, inicialmente pleiteado como complemento 
ao subsídio recebido pelos Auditores Fiscais.

Durante toda a campanha, os Auditores se mantiveram 
mobilizados, seguindo as deliberações das Assembleias 
Nacionais e as recomendações da DEN (Diretoria Executi-
va Nacional) e dos comandos de mobilização. Uma aglu-
tinação mais forte e incisiva, entretanto, passou a ocorrer 
em meados de 2015, quando a Classe se viu obrigada a 
reagir a manobras orquestradas por outras entidades no 
Congresso Nacional. Uma delas ocorreu na tramitação da 
MP 660/14 (convertida na Lei 13.121/15), em que tentou-se, 
sem sucesso, o compartilhamento de atribuições entre o 
cargo de Auditor Fiscal e a carreira de apoio. Ao mesmo 
tempo, tramitava a PEC 443/09, que prevê a vinculação 
de remunerações de integrantes das carreiras jurídicas 
(entre elas a AGU) a 90,25% do teto do funcionalismo.

O texto aprovado em primeiro turno, em 11 de agosto 
de 2015, não contemplou a vinculação pleiteada pelos 
Auditores Fiscais, o que provocou indignação na catego-
ria e fomentou a luta pela valorização do cargo. “Esses 
percalços despertaram os Auditores, ainda mais, para a 
necessidade de efetivação da mobilização e do trabalho 
parlamentar nas bases”, avalia o presidente do Sindifisco, 
Claudio Damasceno. Como consequência, houve um 
acirramento da mobilização e um aperfeiçoamento do 
trabalho parlamentar, com a organização de grupos de 
Auditores Fiscais por região, supervisionados e coordena-
dos pela Diretoria de Assuntos Parlamentares do Sindifisco 
Nacional.

 X Propostas 
Diante de uma mobilização forte, com atos e paralisa-

ções constantes nas áreas de tributos internos, portos, ae-
roportos e nas zonas de fronteira, o Governo se viu forçado 
a ceder às pressões da Classe e a apresentar propostas 
efetivas. A primeira veio em agosto de 2015, quando o 
Executivo ofereceu 21,3% de reajuste, em quatro anos, 
sem considerar a pauta não-remuneratória e a paridade. 
“Essa proposta foi fragorosamente rejeitada pela catego-
ria”, assinala o secretário-geral do Sindifisco, Rogério Calil. 
Quatro meses mais tarde, em 19 de dezembro de 2015, vi-
ria um novo texto propondo reajuste de 27,9%, mas inal-
terado nas questões não-remuneratória e da paridade. 

Novamente, a proposta foi massacrada em Assembleia, 
com mais de 99% de rejeição.

Ao passo que a Classe demonstrava sua obstinação 
perante o Governo – transmitida pelos dirigentes da DEN 
nas inúmeras reuniões realizadas com os ministros Valdir 
Moysés Simão (Planejamento), Nelson Barbosa (Planeja-
mento e Fazenda) e Joaquim Levy (Fazenda) –, o Sindifis-
co se mantinha firme, também, nas negociações com a 
Administração da RFB, impondo uma postura combativa 
em defesa da pauta não-remuneratória e cobrando uma 
atuação incisiva do Auditor-secretário, no âmbito político, 
em prol do fortalecimento da Receita Federal. Fruto des-
se constante e exaustivo trabalho levado a cabo pela Di-
retoria, com a participação e mobilização dos Auditores 
Fiscais de todo o País, o Governo e a Administração final-
mente baixaram a guarda e propuseram um acordo que 
sinalizou respeito à Classe, abrangendo ambas as pautas 
propostas pelo Sindifisco.

Presidente do Sindifisco assina 
acordo no MPOG

No dia 23 de março de 2016, foram assinados os dois 
documentos em que os Ministérios do Planejamento e da 
Fazenda (Secretaria da RFB) se comprometeram a aten-
der aos pleitos da categoria. Na questão remuneratória, o 
MPOG concordou em conceder reajuste de 21,3% até 2019, 
alterar a tabela de remuneração e pagar o Bônus de Efici-
ência, mediante substituição do subsídio pelo vencimento 
básico. Na pauta não-remuneratória, a administração se 
dispôs a enviar ao Governo proposta de inclusão, no PL 
do reajuste, de texto que assegurasse a essencialidade da 
RFB, a autoridade e as prerrogativas do cargo de Auditor 
Fiscal e a regulamentação da precedência constitucional.

A Administração também se comprometeu a propor al-
terações no Regimento Interno para limpar o “lixo norma-
tivo” e desconcentrar o poder decisório nas atividades de 
revisão de lançamento, malha fiscal  e reconhecimento 
de direito creditório: uma das bandeiras mais importantes 
e mais antigas do Sindifisco Nacional.

 X Protelação 
Depois da vitória na assinatura dos acordos, a Assem-

bleia Nacional encerrou provisoriamente o estado de mo-
bilização, em abril de 2016. No mesmo mês, contudo, o 
cenário político começou a se desfigurar, com a abertura, 
pela Câmara dos Deputados, do processo de impeach-
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ment da então presidente da República, Dilma Rousseff. O 
governo interino de Michel Temer assumiu adotando um 
discurso de austeridade para vencer a crise econômica 
instalada no País e, a partir de então, o Executivo se tran-
cou ao diálogo com o Sindifisco Nacional, o que gerou 
grande insatisfação na Classe e preocupação quanto ao 
cumprimento do acordo.

Diretores Parlamentares

Turmas de Julgamento do Carf 
aderem à mobilização

Diante da omissão do novo Governo, os Auditores Fis-
cais seguiram orientação da DEN e decidiram, em Assem-
bleia realizada no dia 15 de junho, retomar o Estado de 
Mobilização, a Operação Meta Zero e o Dia sem Compu-
tador, iniciando um forte movimento pela efetivação do 
acordo, que previa a implementação da nova estrutura 
remuneratória no dia 1º de agosto de 2016, com o conse-
quente pagamento da primeira parcela do Bônus, a título 
de antecipação do cumprimento de metas.

A nova onda de atos e manifestações – principalmente 
em aeroportos internacionais – e a decisão da Assembleia, 
em 7 de julho, de suspender viagens a trabalho, intensificar 
a entrega de cargos e paralisar as atividades às terças e 
quintas-feiras, fora da repartição, forçaram novamente o 
Governo a se mobilizar. No dia 27 de julho, o PL 5864/16 
foi enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, aten-
dendo, embora tardiamente, à quase totalidade do acor-
do firmado em março. Começava, então, uma nova luta 
pela aprovação do texto, na Câmara dos Deputados, e 
pela inclusão da paridade no Projeto de Lei.

tórias semanais para o trabalho parlamentar. Ao mesmo 
tempo, os dirigentes da DEN participavam de reuniões 
com parlamentares, com o Auditor-secretário da RFB e 
com representantes do Governo, e faziam exaustivas dili-
gências internas e externas buscando criar um ambiente 
favorável à aprovação do PL.

 X vitória 
A despeito da demora em se votar o Projeto de Lei, na 

Comissão Especial instituída na Câmara dos Deputados, 
a mobilização dos Auditores resultou em uma importante 
vitória no final de setembro, quando o Governo e a Admi-
nistração da RFB publicaram um conjunto de normas que 
deram cumprimento parcial à pauta não-remuneratória e 
posicionaram o Auditor Fiscal como autoridade única do 
órgão, em cumprimento ao acordo assinado pelo Auditor-
-secretário Jorge Rachid.

Reunião com o Auditor-Secretário 
Jorge Rachid

Depois de quase uma década de luta, a desconcen-
tração do poder decisório foi oficializada pelo Decreto 
nº 8.853, que alterou o Decreto nº 7.574/2011, responsável 
pela regulamentação do PAF (Processo Administrativo 
Fiscal). Como consequência da mudança legislativa, a 
Administração da Receita Federal publicou, na edição 
de 29 de setembro do DOU (Diário Oficial da União), a IN 
(Instrução Normativa) nº 1.661 – que alterou 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 confirmaram atribuições já constantes no Re-
gimento Interno da RFB e na Lei 10.593/2002, determinan-
do, de maneira explícita, que é privativa do cargo de Au-
ditor Fiscal a competência para decidir sobre os processos 
de compensação, restituição, ressarcimento e reembolso, 
entre outros procedimentos administrativos fiscais. “Essa 
pauta ganhou um grande protagonismo resultante des-
ses longos anos de negociação e sua conquista consagra 
uma árdua luta travada por toda a Classe”, comemorou o 
presidente Claudio Damasceno.

A batalha pela aprovação do reajuste e dos demais 
pontos da pauta não-remuneratória, entretanto, ainda 
se travava na Câmara dos Deputados e foi intensificada 
após a mudança definitiva de Governo, efetivada pelo Se-
nado no dia 31 de agosto. Em diversas reuniões ocorridas 
antes da apresentação do primeiro relatório na Comissão 

A Diretoria de Assuntos Parlamentares atuou fortemente 
durante toda a tramitação do PL, fazendo interlocuções 
com todos os deputados – especialmente as lideranças 
e outros nomes influentes da Casa – propondo emendas, 
traçando estratégias e promovendo reuniões prepara-
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Especial, com a participação de dirigentes do Sindifisco 
Nacional, o relator da matéria, deputado Wellington Ro-
berto (PR-PB), sinalizava a disposição de contrariar o dis-
curso do Governo – retoricamente favorável ao PL original 
– e aceitar emendas propostas por outras entidades que 
desfiguravam o Projeto de Lei e representavam retrocesso 
para os Auditores Fiscais. O temor se confirmou no dia 11 
de outubro, quando o relator apresentou o primeiro subs-
titutivo, desfigurando o texto nas questões da autoridade, 
da essencialidade e das prerrogativas, e inserindo carrei-
ras completamente alheias ao acordo firmado em março.

máximo o impacto da mobilização no ambiente interno. 
Depois da aprovação do substitutivo do deputado 

Welligton Roberto pela Comissão Especial – no dia 22 de 
novembro –, o trabalho continuou no Congresso e nos 
bastidores, com o objetivo de resgatar o PL original, seja 
em Plenário ou por meio de Medida Provisória. Diante da 
forte pressão exercida pela categoria, o Governo final-
mente editou a MP 765, no apagar das luzes de 2016.

Ato no Aeroporto de Confins

Reunião com o Presidente da 
Câmara Rodrigo Maia

Na questão remuneratória, embora com atraso de cin-
co meses, o que teve reflexo no reajuste salarial, previsto 
no acordo para agosto, a MP manteve o que fora acor-
dado, assegurando o pagamento de vencimento básico 
acrescido do Bônus de Eficiência, e a redução de 13 para 
9 padrões na tabela de remuneração dos Auditores Fis-
cais. Também ficou mantido o pagamento inicial do Bô-
nus, no valor total de R$ 15 mil (em duas parcelas), a título 
de antecipação de cumprimento de metas. Na pauta 
não-remuneratória, os Auditores Fiscais conquistaram o re-
conhecimento da autoridade do cargo e comemoraram 
a exclusão de uma série de abusos inseridos no PL 5864/16, 
que desfiguravam o texto original e deixavam a RFB em 
situação de extrema vulnerabilidade. Os pontos não con-
templados – como as prerrogativas acordadas com o 
Governo, a essencialidade e exclusividade do cargo e a 
paridade – certamente farão parte da luta do Sindifisco 
Nacional em 2017.

A DEN parabeniza toda a Classe dos Auditores Fiscais, 
que teve uma atuação brilhante e decisiva para a obten-
ção dos objetivos de valorização da categoria, se mobili-
zando e demonstrando sua enorme importância para o 
Estado brasileiro. É certo que o ano já começa com mais 
uma batalha, a ser travada no Congresso Nacional, para 
que a MP seja convertida em lei. Mas é igualmente certo 
que a atual campanha será lembrada como um divisor 
de águas, tanto pelo envolvimento massivo da categoria, 
quanto pelos importantes avanços conquistados pelos Au-
ditores Fiscais.

 X reação 
O emaranhado de ilegalidade e inconstitucionalida-

de forçadamente inserido no PL, e confirmado nos três 
substitutivos seguintes abarcados pelo relator, provocou 
extrema indignação na Classe dos Auditores Fiscais, que 
rapidamente deu uma resposta à altura: a Assembleia Na-
cional do dia 14 de outubro decidiu pela deflagração de 
greve geral, fora da repartição e sem assinatura de pon-
to. Se iniciava uma avalanche de atos e manifestos nos 
principais portos e aeroportos do País, com participação 
massiva dos Auditores e ampla repercussão na imprensa.  
Os jornais destacavam os prejuízos financeiros das para-
lisações e a potencial queda na arrecadação federal, 
provocada pela greve dos Auditores, em pleno auge da 
atual crise econômica.

O Sindifisco Nacional também denunciou, publica-
mente, a tentativa de desestabilizar a RFB e viabilizar uma 
ingerência política duramente rechaçada pela Classe, 
no momento em que o órgão ganhava reconhecimento 
pela atuação em grandes operações de combate à cor-
rupção, como a Zelotes e a Lava Jato. Uma campanha 
lançada na internet e na TV reforçou a mobilização da ca-
tegoria, buscando sensibilizar a população quanto ao ris-
co real de esfacelamento da Receita Federal. Ao mesmo 
tempo, os Auditores protagonizaram um movimento nun-
ca antes visto de entrega coletiva de cargos, elevando ao 
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Findado o ano de 2016, o presidente do Sindifisco Nacio-
nal, Claudio Damasceno concedeu entrevista à revista 
Integração em que fala sobre as expectativas para o 

ano de 2017, sobre a continuidade da Campanha Salarial, 
que apesar da edição da Medida Provisória nº 765/16 pu-
blicada no Diário Oficial na União no dia 30 de dezembro, 
ainda não põe fim às reivindicações da categoria. 

Damasceno também fez um breve balanço sobre as 
ações desempenhadas pelo Sindicato, como o início do 
debate sobre o Sigilo Fiscal e os avanços nas ações judiciais 
relativas aos 28,86%. Confira!

1. O Governo editou a MP (Medida Provisória) que 
implementa o reajuste e o bônus. Qual o posiciona-
mento da DEN (Diretoria Executiva Nacional) de 
agora em diante?

Claudio Damasceno: A edição da medida provisória che-
ga com um atraso de pelo menos cinco meses. Em julho, 
quando o Governo ainda não tinha enviado o projeto de 
lei, já chamávamos a atenção para o descumprimento 
se não fosse editada uma MP naquele momento. O Go-
verno preferiu enviar um projeto de lei, formar uma co-
missão especial e, a partir daí o resultado já conhece-
mos. Com a edição da MP agora, pelo menos temos 
a implementação do reajuste e do bônus, evitando 
maiores perdas financeiras para os Auditores. Mas 
não podemos nos enganar: com a formação 
da Comissão Mista, teremos muita luta até a 
conclusão do processo no Congresso. 

2. As ações de mobilização serão in-
tensificadas em 2017? 

Claudio Damasceno: Sim. A mobiliza-
ção continuará a partir de fevereiro, quan-
do o Congresso retoma seus trabalhos, não 
só pela Campanha Salarial, mas por outros 

Presidente Claudio Damasceno 
faz balanço do ano e fala 
sobre perspectivas para 2017

11
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2016 foi um ano em 
que a prioridade 
foi a Campanha 

Salarial. Apesar disso, 
conseguimos iniciar o 

debate sobre o alcance 
do Sigilo Fiscal e, 

avançamos no projeto 
“O Futuro do Cargo”.

Cláudio Damasceno, presidente do 
Sindifisco Nacional

12

temas fundamentais para os Auditores, como por exemplo 
a Reforma da Previdência.

3. Sobre as ações do Sindicato, qual seu balanço so-
bre as atividades desempenhadas em 2016?

Claudio Damasceno: 2016 foi um ano em que a priori-
dade foi a Campanha Salarial. Apesar disso, conseguimos 
iniciar o debate sobre o alcance do Sigilo Fiscal e, avan-
çamos no projeto “O Futuro do Cargo”. Avançamos muito 
nas ações judiciais, com o pagamento de mais de cinco 
mil precatórios nas ações dos 28,86% fazendários, além de 
inscrevermos mais cinco mil para este ano. Também inicia-
mos a inscrição de precatórios nos 28,86% previdenciários. 
Enfim, foi um ano de muita luta, mas também de muitas 
vitórias.

4. Para 2017, a DEN voltará com a realização de al-
guns projetos, quais são eles e porque retomá-los? 

Claudio Damasceno: Alguns projetos serão iniciados 
em 2017, outros já estão em andamento, e alguns já fazem 
parte do nosso portfólio há vários anos. Entre esses, temos 
o “DEN nos Estados”. Após a campanha salarial, é che-
gada a hora de retornarmos à base para fazermos uma 

avaliação e, ao mesmo tempo, levar-
mos novas discussões. Avançamos 

muito nessa campanha, mas cer-
tamente precisamos avançar 
mais. Queremos discutir, ouvir, 
debater com os Auditores Fis-
cais. E o “DEN nos Estados” re-
presenta essa oportunidade de 
um contato direto da base com 
a Direção Nacional. Além disso, 

faremos mais 3 ou 4 seminários 

sobre Sigilo Fiscal. Também teremos novos Encontros Regio-
nais de Aposentados. No final do ano, teremos o Conaf, 
após três anos da realização do último. Enfim, muita coisa 
vai acontecer em 2017 no nosso Sindicato.

5. Quais localidades devem ser visitadas através do 
DEN nos Estados?

Claudio Damasceno: A exemplo das outras edições, 
todas as unidades da RFB que possuam Auditores lotados 
deverão ser visitadas pelo projeto DEN nos Estados.

6. Em que localidades serão realizados os seminários 
sobre Sigilo Fiscal?

Claudio Damasceno: Já realizamos quatro seminários: 
Recife, Manaus, Porto Alegre e Vitória. Todos tiveram uma 
bela participação de Auditores, e foram muito elogiados 
pelos participantes. Ainda não estão definidas as localida-
des, nem as datas, dos seminários do ano que vem, mas 
pretendemos concluir essa agenda ainda no primeiro se-
mestre do ano de 2017. 
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Conaf 2017: Comissão 
Organizadora disponibiliza 
tópicos para elaboração de teses

A Comissão Organizadora do Conaf 2017 (Con-
gresso Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil) divulgou, no mês de dezem-

bro, os tópicos sobre os quais a Classe poderá propor 
as teses ao Congresso, a ser realizado de 15 a 20 de 
outubro de 2017, no Rio de Janeiro. São quatro os te-
mas escolhidos – Autoridade do Auditor Fiscal da RFB 
(Receita Federal do Brasil); Reforma Tributária; Seguri-
dade Social; e Atuação Sindical. Nos subtemas, estão 
elencados 27 itens a serem escolhidos, todos criterio-
samente selecionados com base no cenário político e 
econômico pelo qual passa o país, em especial sobre 
como os Auditores Fiscais da RFB estão inseridos no 
contexto nacional. 

O tema central do evento ainda está em discussão 
e deverá ser apresentado à categoria na reunião do 
CDS (Conselho de Delegados Sindicais) a ser realizada 
no mês de maio de 2017. O Congresso é um dos eventos 
mais importantes do calendário dos Auditores Fiscais, 
mas o presidente da Comissão Organizadora avalia 

por Cristina Fausta

que, em termos gerais, a categoria ainda precisa se 
aprofundar mais sobre o evento. “É grande o número 
de Auditores Fiscais que ainda sabem pouco sobre os 
objetivos do evento. Então uma das ideias da comissão 
é divulgar mais o congresso. A categoria precisa discu-
tir mais sobre a possibilidade de elaboração de teses e 
a respeito das questões estatutárias e precisam, neste 
processo, se dispor a participar do evento”, avalia Má-
rio Pinho, presidente da Comissão Organizadora. 

Vale lembrar que compete ao Conaf estabelecer 
diretrizes para a consecução dos objetivos estatutários 
do Sindicato, a partir de teses inscritas, na forma que 
dispuser o regulamento, desde que aprovadas em As-
sembleia Geral por pelo menos 30% das DS; e julgar, 
em última instância, os recursos interpostos das deci-
sões do CDS (Conselho de Delegados Sindicais), que 
constarão obrigatoriamente da pauta, exceto às refe-
rentes ao Título VII, que tratam da penalidades e do 
Processo e do Processo Disciplinar. Ainda está entre as 
competências do Congresso propor alterações ao pre-
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sente Estatuto a serem levadas à Assembleia Nacional, 
a partir de propostas inscritas, na forma que dispuser o 
regulamento, e, da mesma forma que as teses, desde 
que aprovadas em Assembleia Geral por pelo menos 
30% das Delegacias Sindicais.

A preparação do evento já está em fase adiantada. 
Uma proposta de cronograma já foi apresentada ao 
CDS em reunião ocorrida de 29 a 1º de dezembro, mes-
mo dia em que foram disponibilizados os tópicos para 
elaboração de teses. 

Toda a estrutura de montagem do Conaf 2017 está 
sendo projetada levando em 
consideração a realização 
dos dois últimos congressos, 
realizados em 2012 e 2014, que 
foram os congressos que sofre-
ram mudanças em relação às 
versões anteriores. “Além de 
aproveitar tudo que já apre-
sentou inovação nessas duas 
edições do evento, queremos 
avançar mais. Estamos traba-
lhando uma programação 
pensando em propiciar uma 
discussão ampla sobre as difi-
culdades que a categoria tem 
enfrentado e também sobre os 
problemas que existem na es-
trutura do Sindicato. A ideia é, 
realmente, tirar do Congresso 
um suporte paras o aperfei-
çoamento tanto da estrutura 
sindical quanto das atividades 
que realizamos enquanto ca-
tegoria”, informou Mário Pinho. 

A Comissão Organizadora 
está preparada para receber 
um grande volume de teses e 
propostas de Alteração Estatu-
tária, daí a razão pela qual os tópicos para apresenta-
ção da tese foram disponibilizados ainda em 2016. 

Sobre a expectativa de público e debatedores, a Co-
missão Organizadora espera que haja uma grande con-
corrência para participação do evento. “A Comissão 
chama a categoria para a integração, para que ideias, 
sugestões e críticas de todos possam ser transformadas 
em propostas de discussão e teses e, dessa forma, pos-
sam contribuir para a evolução do Sindicato.” 

Mário Pinho adiantou ainda que um dos objetivos da 

Comissão Organizadora é estabelecer um novo marco 
em relação aos congressos anteriores. “Queremos um 
Conaf diferente, mais dinâmico e que seja mais obje-
tivo no sentido de que as teses que forem levadas à 
discussão não morram no congresso, mas que sejam 
aproveitadas no dia a dia do Sindicato e possam con-
tribuir em mudanças no rumo de atuação da entida-
de”, adiantou Mário Pinho. 

Um site específico sobre o evento será colocado no 
ar em breve, a fim de congregar todas as informações 
do Conaf 2017 em um só lugar. Todas as notícias sobre 

a realização do congresso 
também constarão no site 
do Sindifisco Nacional. 

 X O Local
A escolha do Rio de Ja-

neiro para sediar o evento 
levou em consideração, em 
primeiro lugar, a questão do 
custo. A cidade tem uma 
rede hoteleira que suporta o 
evento com preços atrativos. 
Ainda no que diz respeito ao 
custo, a questão do deslo-
camento dos participantes e 
preço das passagens aéreas 
também foram apreciados. 
Levantamento da comissão 
comprovou que, de todas as 
localidades do país, os pre-
ços mais baixos eram para a 
cidade do Rio. 

Outro fator determinante 
foi que o Rio de janeiro tem, 
hoje, o maior número de fi-
liados do Sindifico Nacional. 
“A realização do evento no 

Rio é uma forma de trazer esses Auditores Fiscais lota-
dos na cidade para a discussão”, explicou o presiden-
te da Comissão Organizadora do Conaf 2017. Desde a 
unificação das entidades dos Sindicatos vinculados à 
Fenafisp com o antigo Unafisco Sindical, nunca se rea-
lizou um Congresso no Rio de Janeiro. 

Também foram feitos levantamentos sobre os custos 
para realização do evento em Brasília, São Paulo e Ma-
naus. A Comissão entendeu que o Rio de Janeiro era a 
melhor opção, indicação que foi ratificada pelo CDS. 

Queremos um Conaf diferente, 

mais dinâmico e que seja mais 

objetivo no sentido de que 

as teses que forem levadas 

à discussão não morram no 

congresso, mas que sejam 

aproveitadas no dia a dia do 

Sindicato e possam contribuir 

em mudanças no rumo de 

atuação da entidade.

Mário Pinho, presidente da Comissão 
Organizadora do Conaf 2017
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 X reforma da Previdência
A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência 

Social realizou, em dezembro, o Seminário Internacional 
de Previdência Social. Em formato de audiência públi-
ca, o evento ocorreu no auditório Petrônio Portela, no 
Senado Federal, sob a coordenação do senador Paulo 
Paim (PT/RS), e também da senadora Fátima Bezerra (PT/
RN) e do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP). Pelo 
Sindifisco Nacional, o diretor de Assuntos Parlamentares, 
Devanir Oliveira, participou como mediador de um dos 
painéis. A diretora-adjunta de Assuntos Parlamentares, 
Maíra Giannico, e o diretor-adjunto de Aposentadoria e 
Pensões, Castelo Bessa, também participaram da audi-
ência.

 X reintegração
Em dezembro de 2016, o Sindifisco Nacional obteve 

mais um êxito junto à Justiça Federal do Distrito Federal, 
em defesa da autonomia da autoridade da categoria, 
quando conseguiu reverter a demissão de um Auditor 
Fiscal, executada em razão de divergência de entendi-
mento acerca de tratamento tributário por ele adotado 
quando atribuiu isenção de tributos a mercadoria re-
cepcionada no Aeroporto de Belém (PA). O caso ainda 
pende de julgamento definitivo, no entanto, é um sinal 
de que o Judiciário está sensível às causas que represen-
tam violação às atribuições do cargo. 

 X DIrF/2017
A Diretoria de Administração e Finanças disponibili-

zou orientações para as DS (Delegacias Sindicais), ainda 
na primeira quinzena de dezembro, acerca do cum-
primento da obrigação acessória da Dirf (Declaração 
do Imposto de Renda Retido na Fonte) 2017, relativo ao 
ano-calendário de 2016. O prazo para as Delegacias 
Sindicais enviarem os dados para o Sindifisco Nacional 
foi alterado e será encerrado no dia 1º de fevereiro de 
2017. As dúvidas com relação ao envio de dados podem 
ser esclarecidas diretamente com a contadora Cristia-
ne Araújo, pelo email contabilidade@sindifisconacional.
org.br ou pelo telefone (61) 3218-5246.

 X Corte de Ponto
Em virtude do limite de consignação nos contrache-

ques dos filiados, o Sindifisco Nacional informou, no mês 
de novembro, que os valores relativos à cota extra para 
recomposição do Fundo de Corte de Ponto, estipula-
do em três parcelas de 3%, conforme deliberação da 
Assembleia Nacional realizada no dia 11 de novembro, 
será transformado em doze parcelas no percentual de 
0,75%. A recomposição do Fundo de Corte de Ponto 
foi solicitada pelo CNM (Comando Nacional de Mobi-
lização) em razão da perspectiva de uma Campanha 
salarial mais longa e mais acirrada, e tendo em vista a 
crescente adesão dos Auditores Fiscais às paralisações 
deliberadas.

 X Frasur
A diretora de Relações Internacionais e Intersindicais 

do Sindifisco Nacional, Juliana Simas, foi eleita presiden-
te da Frasur ((Federação dos Funcionários da Aduana e 
da Arrecadação Fiscal do Mercosul) durante congresso 
ocorrido, de 16 a 18 de novembro, na cidade de Tacna, 
no Peru. Nos três dias de encontro, foram debatidas as di-
ficuldades enfrentadas pelas autoridades tributárias em 
seus países e traçadas estratégias de atuação da fede-
ração. Na ocasião, Juliana Simas apresentou uma aná-
lise do atual momento econômico e político pelo qual 
passam os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil.

 X PeC 555/06
O Sindifisco Nacional, juntamente com represen-

tantes de entidades que integram o Mosap (Movi-
mento dos Servidores Públicos Aposentados e Pen-
sionistas), se reuniu, em novembro, com os assessores 
especiais da Casa Civil com o objetivo de solicitar a 
inclusão da PEC (Proposta de Emenda à Constitui-
ção) 555/06 na proposta de Reforma da Previdên-
cia. Na ocasião, o diretor-adjunto de Aposentadoria 
e Pensões do Sindicato, Castelo Bessa, entregou aos 
assessores a Nota Técnica nº 29, elaborada pelo Sin-
difisco, com informações relevantes acerca da PEC, 
que propõe o fim da contribuição previdenciária 
dos servidores aposentados e dos pensionistas. 


